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máždit devět druhů dřeva a nikdy nesměl chybět jalovec. Hranici 
s panákem, znázorňujícím čarodějnici, zapaloval vždy muž, který 
se ve vsi poslední oženil. Aby se vesnici vyhnul požár, muselo 
kolem ní zaplát sedm ohňů. Od dohořívajících polen se pak zapa-
lovaly pochodně, se kterými chodili lidé do okolních luk a polí. 
Tam s nimi tančili a zpívali, aby zahnali temné síly. 
Název „noc čarodějnic“ vznikl z pověry, že se v tento den slétají 

na koštěti ze širé-
ho dalekého okolí 
všechny čarodějnice 
na tzv. sabat, o němž 
volí svou královnu, 
která pak vládne 
hostině a tanci. Lidé 
věřili, že se tyto ča-
rodějnice po hostině 
proměňovaly ve zlá 
zvířata a vyprávěly 
si, co všechno zlého 

se jim za poslední rok podařilo natropit. Další pověra zase praví, 
že o půlnoci před svátkem svatého Filipa a Jakuba se otevírá země 
a vydává své poklady. Je však nutné mít při sobě květ kapradí, 
svěcenou křídu nebo hostii.
Na letošních čarodějnicích toho bylo pro děti k vidění dost. 
Vynecháme-li poznávací soutěže o bonbony, střílení paintballovou 
pistolí na terč a tradiční akce Městské policie a hasičů, nejvíce po-
bavení způsobil seskok padákem na cíl. Zhruba pět minut se ubíraly 
zraky téměř všech na oblohu, kde kroužilo letadlo s parašutisty. 
Poté, co si většina 
mnula krční svaly 
nezvyklé této po-
loze, začali para-
gáni seskakovat. 
Bylo zábavné sle-
dovat reakce lidí 
: „Hele, hele, ten 
letí do zahrádek 
- nee, je dobrej 
vybral to!!“, „jóó, 
uvidíme přistání 
do vody, tenhle letí do rybníka“. Zaznamenali jsme též dva plačící 
caparty, kteří si po ukázce Městské policie o výcviku psů, museli 
vyslechnout výchovné : “Neplakej, to je hodný pejsek. Kousnul 
toho pána (myšlen figurant), protože ten je zlý“.  Věříme, že slzičky 
z leknutí oschly velmi rychle. Podle toho, že se následně rozdalo 
od sponzora na 300 limonád a 500 buřtíků na opékání, tak bylo 
vše v pohodě.

SezNet

Obsah – úvod 

Pálení čarodějnic
jako již tradičně zaplál ve Kbelích nad rybníkem velký oheň. Lidé 
se sjížděli ze všech směrů, ale proč vlastně?? Filipojakubská noc 
z 30. dubna na 1. května, kdy se slétají čarodějnice, je tento svátek 
spíš karnevalem pro obveselení a příležitostí k opékání buřtů. 
Podle dávných pranostik se tuto magickou noc slétají na sabaty 
čarodějnice. Na ochranu před nimi pak lidé kropili domy svěcenou 
vodou, hlídali dobytek a pálili na vyvýšených místech ohně. Právě 
tento zvyk nám zůstal a 30. dubna zahořely na řadě míst vatry, 
u nichž jsme se mohli pobavit. 
Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají nečisté síly 
větší moc než jindy. Takovým časem byla právě filipojakubská 
noc, dle Keltů jde o radostný svátek Beltine. Zvláště staré ženy 
byly podezřívány ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se 
venkované bránili různými praktikami. Před vrata domu i chléva 
se například položily narýpané drny. Dříve než mohla čarodějnice 
vstoupit do stavení, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo 
až do rána, kdy její zlá moc pominula. Domy se kropily svěcenou 
vodou, před vrata se zapichovaly pruty a pichlavé trní, aby se ča-
rodějnice poranila. Mládenci také na zahnání čarodějnic práskali 
bičem nebo stříleli z pušek. Na ochranu před zlými silami se na 
vyvýšených místech zapalovaly ohně, z kterých se postupem času 
stalo pověstné „pálení čarodějnic“. 
Přesněji v předvečer ohňových slavností obcházela mládež jedno 
hospodářství po druhém a sbírala dřevo. Na oheň bylo třeba shro-
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Zprávy z Rady MČ Praha 19
• Rekonstrukce komunikace Hůlkova je v plném proudu. Stavba 

je bedlivě dozorována, jak z hlediska projektové, tak kvalitativ-
ní. Obyvatelé této lokality se brzy dočkají očekávané realizace 
dopravního zklidnění této obytné zóny. 

• Dokončení  rekonstrukce ulice Katusické stále brání zabloko-
váné povolení kácení nevhodných lip, a to díky občanskému 
sdružení pana Drbohlava, které nemá nic společného s Kbe-
lama. Městská část čeká na doběhnutí veškerých odvolacích 
lhůt a dle minulých zkušeností s opakujícími se odvoláními 
zmíněného sdružení zatím nejsme schopni odhadnout konec. 

• Oproti tomu komunikace Jilemnická  je hotova a čekáme pouze na 
ukončení kolaudačního řízení, aby mohla být komunikace provo-
zována. Podobně tak chodník ke hřbitovu včetně osvětlení spolu 
se zastávkou MHD, kde již kolaudace proběhla. Městská část nyní 
vyvíjí úsilovně tlačí na dopravní podnik ve věci  nejkratšího termínu 
zprovoznění zastávky autobusů u ulice Zamašské.

• Projekt cyklostezek na území Kbel, Vinoře a Satalic byl dokon-
čen a předán magistrátu hlavního města Prahy, který pak bude 
jednotně postupovat z celopražského hlediska a zejména pak 
s ohledem na majetková vypořádání k dotčeným pozemkům.

• Proběhlo výběrové řízení na nástavbu a rekonstrukci mateř-
ské školky v ulici Letců. Takže je nastartována etapa přípravy 
na přestavbu a můžeme očekávat, že během prázdnin a měsíce 
září budeme mít přestavbu dokončenu, tak aby mohl začít pro-
ces  administrativně formální ohledně rozšíření kapacity pro 
a jeho potřebného zajištění pro přijímání dalších předškoláčků 
do mateřské školky.

• V nejbližších dnech bude zahájeno zateplení a výměna střeš-
ní krytiny dalších 4 bytových domů Katusická 664 – 666, 
Katusická 680 – 682, Katusická – Lužanská 683 – 685 
a Radvanická 697.

• Již počátkem roku rada rozhodla, že nebude navyšovat ná-
jemné nebytových prostor o míru inflace za loňský rok.

• Husův park – chodník podél parku v ulici Sojovická včetně 
veřejného osvětlení je dokončeno. Nyní bude probíhat obnova 
dětského hřiště s termínem ukončení prací cca 31. 7. 2006.

• Je zadáno zpracování projektu zpomalovací práh Toužimská 
a městská část projednává varianty řešení a rozsahu „hrbu“ 
společně s policií.

• V ulici Hůlkova jsou stále k dispozici volné nové garáže, a to 
jak k pronájmu, tak k možnému převodu do vlastnictví.

• Instalace tzv. budky pro snímání biometrických prvků, které 
budou povinné pro vystavení pasu,  bude probíhat  v půlce mě-
cíce června. Takže v druhé dekádě června již budeme snad moci 
uspokojit zájemce o pasy, vydávané novým způsobem.

• Do konce května bude hotový nový výtah ve zdravotním středisku.
• Odbor životního prostředí dojednal s MHMP rozšíření nových 

sběrných míst tříděného odpadu – jedná se o umístění nádob 
na sběr skla, papíru a plastů v ulicích : Pod Nouzovem a rohu 
ulic Huntířovské a Mladoboleslavské.

• V březnu se městská část připojila k výzvě občanského sdru-
žení Lungta a vyvěsila na protest proti nedodržování lidských 
práv v Tibetu, vlajku této země, která je okupována od 50. 
let minulého století čínskou armádou. Vyjádřili jsme tak, ve 
stínu vlastních dějin, solidaritu s tibetským národem, který čelí 
neskutečné přesile komunistického aparátu a provádí nenapra-
vitelné škody v obsazené zemi.

• Vedení městské části je v pravidleném kontaktu se zástupci 
armády i památkové péče ohledně opravy majáku. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o kulturně technickou národní památku musí 
být dodrženy některé postupy a  druhy použitých materiálů včet-
ně barevného řešení dle dochované původní dokumentace.

• POZOR: Revitalizace kbelského rybníka bude probíhat ná-
sledovně -  začátkem června bude po dobu jednoho měsíce 

rybník vypuštěn  (z důvodu vyschnutí usazenin na dně a tím 
jeho možného odtěžení) a následovně proběhne vybagrování 
bahna a  úprava břehů dle projektu. Dále je v plánu oprava vý-
pustního zařízení spolu s možností výměny odvodního zatrubnění 
pod komunikací Žacléřskou. Po ukončení terénních prací bude 
následovat úprava okolí a nová výsadba zeleně. Tím získá náš 
rybník přírodě blízký charakter a vzhled a naváže na již upravený 
prostor parku u rybníka. Společně  vytvoří  klidovou a velmi 
cennou lokalitu vhodnou k oddechu uprostřed městské části.

Zprávy ze Zastupitelstva MČ Praha 19
• Jednání zastupitelstva proběhne 14. 6. 2006 v sále Lidového 

domu s těmito vybranými body programu :
• Projednání zprávy o hospodaření MČ Praha 19 za rok 2005.
• Oznámení výsledku přezkoumání hospodaření naší MČ
• Prodeje pozemků, zřízení věcných břemen.

Ivana Šestáková
vedoucí odboru kanceláře starosty

VOLBY - OZNÁMENÍ 
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR podle zákona č. 247/1995 Sb. v platném znění
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se usku-

teční v pátek dne 2. června od 14,00 hodin do 22,00 hodin 
a v sobotu dne 3. června od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb jsou volební okrsky :
- č. 1. (774) ve volební místnosti na adrese ZŠ Albrechtická 

732,
- č. 2. (775) ve volební místnosti na adrese Lidový dům, 

Toužimská 244,
- č. 3. (776) ve volební místnosti na adrese DPS Mla-

doboleslavská 20, vchod z ulice Krnské,
- č. 4. (777) ve volební místnosti na adrese Lidový dům, 

Toužimská 244,
- č. 5. (778) ve volební místnosti na adrese AEROKLUB, 

Hůlkova 31, a to pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v Praze 9 – Kbelích.

3. Katastrální území Kbely tvoří pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR jeden volební obvod.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky a který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky i ve volební místnosti.

V Praze Kbelích 10. 5. 2006
Pavel Žďárský

starosta Městské části Praha 19
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Odbor občansko správní – Matrika
MČ Praha 19 má 2 matrikářky, paní J. Knolovou 
a paní ing. E. Bílkovou.
Matrika – je státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí 
na území ČR a evidencí narození, uzavření manželství a úmrtí v ci-
zině, jde-li o st. občany ČR (zapisuje Zvláštní matrika v Brně). MČ 
vede matriční knihy a sbírky listin pro obec, v níž má sídlo a obce 
patřící do jeho správního obvodu, tj. Kbely, Čakovice, Satalice 
a Vinoř. Matriční knihy pro tyto obce má ÚMČ Praha 9 – Kbely od 
roku 1950, do roku 1950 jsou uloženy na MČ Praha 1, Vodičkova 
18. Matriční knihy jsou základní a v podstatě nejstarší dosud 
vedenou evidenci na území ČR. MK se uchovávají od posledního 
zápisu při knize narození 100 let, úmrtí a uzavření manželství 75 
let na matrice úřadu. Po uplynutí stanovené doby se matriční knihy 
předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu. 
Každý úřad MČ spadající do našeho správního obvodu Praha 19 
má obřadní místnost nebo stanovené místo k oddávání, na žádost 
snoubenců lze uzavřít manželství na kterémkoliv vhodném místě 
v našem správním obvodu. Nejvíce sňatků se uzavírá v obřadní 
místnosti Kbely, Čakovice, dále v Hofmanově dvoře ve Vinoři a od 
Nového roku mají snoubenci k dispozici zámek Ctěnice. 
Obřadní místnost Kbely a Hofmanův dvůr zajišťuje matrikářka 
paní ing. E. Bílková, tel. 284 08 08 36 a obřadní místnost Čakovice 
a zámek Ctěnice paní J. Knolová, tel. 284 08 08 38. 
Do matriční knihy narození se provádějí zápisy narození dětí 
pouze narodilo-li se dítě v našem správním obvodě (od r. 2001 se 

Odbor občansko správní Městské části Praha 19, Úřadu městské části Praha – Kbely, 
informuje o vydávání voličských průkazů občanům s trvalým bydlištěm v územním 

obvodu Praha 9 – Kbely pro volby do Poslanecké směnovny Parlamentu ČR, které se 
konají ve dnech 2. 6. – 3. 6. 2006

Voličské průkazy
- opravňují k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v den voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním 

volebním okrsku v zahraničí (zastupitelském úřadě)
Voliči, kteří mají trvalý pobyt v územním obvodu Prahy 9 – Kbely a budou v době voleb mimo trvalé bydliště a nebudou moci volit 
ve svém volebním okrsku, můžou volit kdekoliv na území České republiky. V tomto případě je nutné požádat o vydání voličského 
průkazu na Úřadě městské části Praha – Kbely, Semilská 43.

Voliči můžou požádat o vydání voličského průkazu : 
a) osobně : na Úřadě městské části Praha – Kbely, Semilská 43, přízemí, č. dv. 12, tel. 284080830, vzít s sebou občanský průkaz nebo 

cestovní pas
b) písemně : žádost musí obsahovat : jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého bydliště a případně přesnou adresu 

a PSČ, kam si přejí voličský průkaz zaslat – voličský průkaz bude zaslán v obálce s červeným pruhem do vlastních rukou. Písemná 
žádost musí být ověřena (ověření je osvobozeno od poplatku a je zdarma).

Vydání voličského průkazu  
Voličské průkazy se budou vydávat od čtvrtka 18. 5. 2006 do středy 31. 5. 2006 do 16.00 hod., do uzavření stálého seznamu voličů : 
1) volič si osobně vyzvedne voličský průkaz na Úřadě městské části Praha – Kbely, Semilská 43, přízemí, pí. L. Ložkové
2) voličský průkaz bude vydán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
3) voličský průkaz bude zaslán voliči do požadovaného místa ( v obálce s červeným pruhem do vlastních rukou)

Voliči, kteří budou v době voleb mimo území České republiky :
1) mají bydliště mimo území ČR a písemně požádají o zápis do zvláštního seznamu voličů, který vede zastupitelský úřad, nejpozději 

40 dnů před začátkem voleb 
2) volí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz

Libuše Ložková
vedoucí odboru občansko správního

narodily pouze 2 děti). 
Úmrtní list vystaví matrika MČ Praha 19 pouze v případě, že k úmrtí 
došlo v našem správním obvodu, tj. na území Kbel, Čakovic, Satalic 
a Vinoře. Zápis do matriční knihy a vystavení ÚL není podmíněno 
trvalým pobytem zemřelého, ani státním občanstvím. Zemře-li na 
tomto území cizí státní příslušník, je matrika povinna dle Vídeňské 
úmluvy toto oznámit na příslušný Zastupitelský úřad.

Vítání občánků.
Dne 11. 4. 2006 proběhlo v obřadní síni v Praze 9 Kbelích slavnost-

ní vítání občánků ve dvou etapách, 
tj. ve 14. 00 hod. a v 14.45 hodin. 
Bylo pozváno 23 dětí, narozených 
ve druhém pololetí roku 2005. 
Z celkového počtu 23 pozvaných se 
jich dostavilo 21. Jako tradičně děti 
dostaly upomínkový zlatý přívěsek 
a CD s fotografiemi dětí. Velice pěk-
né bylo vystoupení dětí MŠ Letců 
s paní učitelkou Srbovou. 
Další vítání nových občánků naší 
městské části proběhne na podzim 
tohoto roku. Budou přivítány děti 
narozené v prvním pololetí 2006. 

Vedoucí odboru OOS Libuše 
Ložková
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Odbor OSVZ,  oddělení SSP 
sděluje rodičům prvňáčků,  že od 1. 4. 2006 vstoupila v platnost novela zákona, kterou vznikla nová dávka státní sociální pod-
pory - příspěvek na školní pomůcky.
 Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 1.000,- Kč.
Nárok na tuto dávku vzniká nezaopatřenému dítěti dnem 1. června příslušného kalendářního roku. Nárok je vázán na podmínku 
spočívající ve splnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce a k podmínce nároku dítěte na přídavek na dítě 
za měsíc květen, který předchází vzniku nároku na příspěvek na školní pomůcky. V případě, že dojde k odložení zahájení povinné 
školní docházky, bude příspěvek na školní pomůcky náležet až v roce, kdy k zahájení povinné školní docházky dojde.
Příspěvek na školní pomůcky se vyplatí osobě, která má dítě v plném přímém zaopatření.
K žádosti o příspěvek na školní pomůcky bude nutné doložit potvrzení o zápisu dítěte k povinné školní docházce a potvrzení o tom, 
zda došlo k odkladu povinné školní docházky.

Bc. Milan Oubram
ved. odboru soicálních věcí a zdravotnictví
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Dotazy k postupu podle zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách 
Tento daňový zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování podnikatelské činnosti na 
základě živnostenského oprávnění, které zní na maloobchodní prodej nebo hostinskou činnost popř. dříve vydávaná živnostenská 
oprávnění na nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje podle živnostenského zákona a upravuje další povinnosti související 
s evidencí plateb a to pro účely správného a úplného zjištění a stanovení daňových povinností při výkonu správy daní. 
Kdy zákon vstoupil v platnost a co pro podnikatele znamená? 
Zákon o registračních pokladnách nabyl platnosti dnem 1.7.2005. Povinným subjektům zákon ukládá povinnost, vybavit nejpozději 
do 1. 1. 2007 pokladní místo buď registrační pokladnou s fiskální pamětí nebo PC pokladnou, vybavenou tiskárnou s fiskální pamětí, 
certifikovanou Ministerstvem financí. 
Povinný subjekt je každý daňový subjekt, který přijímá a vydává platby v hotovosti, je povinen vést evidenci jednotlivých plateb. 
Zaznamenává jednotlivé platby prostřednictvím pokladny, kterou umístí v každém pokladním místě, vystaví a předá zákazníkovi, 
se kterým platbu uskutečňuje, pokladní blok. Ten, který provozuje svou činnost ve stánku, stánku s prodejem denního tisku nebo ve 
stánku s občerstvením, vymezených zvláštním právním předpisem upravujícím spotřební daně, v jednoduchém objektu, u pultu, stolku 
nebo jiného obdobného zařízení, které jsou určeny pro prodej zboží nebo poskytování hostinské činnosti, může zaznamenávat platby 
na přenosné pokladně. 
Pokladní místo je každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost. V pokladním místě 
musí být viditelně oznámeno jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, s uvedením adresy jeho bydliště 
nebo sídla, jeho daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny a musí zde být umístěno upozornění tohoto znění v minimálním 
formátu A5: „Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený 
pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její 

Aktuality z odboru 
Úsek předpisu nájemného: 
Koncem měsíce dubna, bylo všem nájemníkům obecních bytů 
doručeno vyúčtování za služby, spojených s užíváním bytů a ne-
bytových prostor za rok 2005. 
Po skončení lhůty pro podání reklamace t.j. do 31.5.2006, bude 
následovat vyplácení přeplatků v hotovosti na našem odboru (II.
patro č.dv.204). 
Jedná se o následující termíny:
6.6. od 8,00 – 14,30
7.6. od 8,00 – 17,30
8.6. od 8,00 – 14,30 
s polední přestávkou od 12,00 – 13,00 hod. 
V této souvislosti žádáme nájemce bytů i nebytových prostor, kteří  
požadují zaslání přeplatku na bankovní účet (ne SIPO), aby nám 
sdělili číslo účtu. Všem ostatním, kteří nemají účet u některého 
z bankovních ústavů bude případný přeplatek vyplacen v hoto-
vosti. 
Pokud si nestihnete vyzvednout přeplatky ve stanoveném termínu, 
můžete takto učinit po předchozí domluvě na našem odboru. 
Úsek provozu odboru: 
Na úseku provozu odboru správy bytového a nebytového hospo-

dářství byla dokončena výměna stoupajících a ležatých rozvodů 
studené a teplé vody u bytového domu Toužimská 686 – 687 a to 
včetně plánované výměny poměrových měřidel vody. Dále v tomto 
období byla dokončena výměna oken u „B“ budovy zdravotního 
střediska a po vydání stavebního povolení byly následně zahájeny 
práce na akci, která má počátek již koncem loňského roku. Jedná 
se o akci stavba výtahu v této budově zdravotního střediska. 
V měsíci dubnu byly zahájeny výkopové a montážní práce tak, aby 
celá zakázka byla co nejdříve dokončena, a vlastní výtah aby tak 
mohl sloužit všem občanům. U této akce je předpoklad, že bude 
dokončena do konce měsíce května. 
Již od počátku roku běží výběrové řízení, vyhlášené s souladu se 
zákonem č. 401/2005 Sb.- provedení zateplení a výměny střešní 
krytiny u čtyř bytových domů. Konkrétně se jedná o bytové domy 
Radvanická 697, Katusická 664 – 666, Katusická 680 – 682 
a Katusická – Lužanská 683 – 685. Tato pilotní akce odboru, kdy 
předpokládaná investice dosahuje částky 18 000 000,- Kč probíhá 
již od konce ledna letošního roku. Je předpoklad, že po proběhnutí 
všech zákonem stanovených lhůt budou práce zahájeny v polovině 
května. Lze předpokládat, že při nasazeném a dodrženém tempu 
bude program zateplení všech bytových domů ve Kbelích dokon-
čen do roka, nebo dvou let. Již v loňském roce se kladně projevily 
prováděné investice ve výrazných úsporách tepla, kdy celková 
spotřeba tepla má i nadále klesající trend. 

Ing. Lubomír Tejrovský
odbor investic, bytového a

nebytového hospodářství
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poruchy.“ Zobrazovací zařízení pokladny musí být dobře viditelné z místa zákazníka, pokud to druh činnosti umožňuje. Výjimku tvoří 
prostory, kde vzhledem k vybavení interiéru není vhodné z důvodu narušení prostředí zobrazovací zařízení viditelně umísťovat, např. 
interiér restaurace. 
Pokladna je elektronické  zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek 
a umožňuje evidenci plateb, nebo počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou  
umístěny v každém  pokladním  místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení 
k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny. Pokladna nesmí být provozována bez servisní knihy. Servisní kniha je 
uložena v prodejním místě po celou dobu užívání pokladny. Povinný subjekt předloží svému místně příslušnému finančnímu úřadu 
servisní knihu a FÚ přidělí kódy pro všechny užívané pokladny. 
Používáte již elektronickou pokladnu? 
Pokud v současné době používáte pokladnu, která od 1. 1. 2007 nebude splňovat požadavky ZRP, je možné provést úpravu na fiskální 
registrační pokladnu. Tato úprava podléhá certifikaci a proto se na svého výrobce, resp. dovozce pokladny obraťte s dotazem, zda 
navrhne k certifikaci úpravu ke splnění funkčních a technických podmínek, které zákon stanoví. 
Jaké minimální náležitosti musí mít pokladní blok vystavený povinným subjektem? 
jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu, adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu, daňové 
identifikační číslo, daňový kód pokladny (tj. neměnný individuální kód, který příslušný finanční úřad přidělí povinnému subjektu pro 
pokladnu), pořadové číslo pokladního bloku, rozsah a předmět plnění, jednotkovou cenu, částku celkem za jednotlivé předměty plnění, 
částku celkem k úhradě, datum a čas vydání pokl. bloku a ochranný znak (bude vložen do provozní a fiskální paměti certifikovaného 
typu pokladny). 
Výjimky, kdy nedochází k povinnosti evidovat platby prostřednictvím pokladny 
Povinnost zaznamenat platby prostřednictvím pokladny se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím prodejních automatů nebo při 
podomním a pochůzkovém prodeji. Povinnost zaznamenávat platby prostřednictvím pokladny při prodeji cenin, jízdenek hromadné 
dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku může povinný subjekt nahradit zaznamenáním jedné souhrnné denní platby, 
pokud jejich prodej nebyl spojen s prodejem jiného zboží. 
Dotazy a informace k registračním pokladnám najdete na internetových stránkách http://cds.mfcr.cz.
Své dotazy můžete zasílat na email: registracni.pokladny@mfcr.cz

Vedoucí živnostenského odboru Dana Žabová

Městská část Praha 19
vyhlašuje

prostřednictvím
Komise životního prostředí

a
Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 19

soutěž
„Nejkrásnější strom Kbel 2006“

Přihlášky můžete zasílat do 31.8.2006
na adresu: OŽP ÚMČ Praha 19

Semilská 43/1, 197 04 Praha 9 - Kbely
nebo také e-mailem na adresu: 

jan.lipa@kbely.mepnet.cz

Přihláška by měla obsahovat:
Jméno přihlašujícího, jméno vlastníka, 

druh stromu, jeho umístění, nejlépe s fotografií stromu, 
přibližné stáří stromu, popř. zajímavosti k němu se vztahující.

Porotu budou tvořit 
členové Komise životního prostředí, 

kteří v měsíci září vyberou nejhezčí strom,
a následně Rada MČ udělí pamětní cenu.

Pište nám již nyní!

Jarní úklid Kbel 8. 4. 2006 
Druhou dubnovou sobotu se opět konal již tradiční, každoroční 
Jarní úklid Kbel, pořádaný odborem životního prostředí ÚMČ 
Praha 19 společně s Komisí životního prostředí. 
Na srazu před Lidovým domem na nás čekalo milé překvape-
ní, neboť letošního Jarního úklidu se zúčastnil rekordní počet 
dobrovolníků – přes 70!, a to nejen z řad Skautů, Soptíků, členů 
komise ŽP a pracovníků OŽP, OSM, ODITS a firmy Prinssit, 
ale také množství jednotlivců a rodin, což zajisté svědčí o ros-
toucím zájmu veřejnosti o životní prostředí a o čistotu městské 
části. Dobrovolníci se rozdělili do několika skupin a uklidili 
prostor okolo silnice od železničního přejezdu v ulici Jilemnická 
směrem na Ctěnice, dále prostor podél železniční trati až k ulici 
Hornopočernická včetně této ulice, a to až k MČ Satalice. Uklizena 
byla i celá lokalita okolo potoka (kde proběhla jeho částečná re-
vitalizace) a nově budovaného lesoparku v ulici Semčická, úklid 
proběhl i na okraji Kbel u pole mezi ulicemi Mladoboleslavská 
a Hornopočernická, u pomníku při přejezdu tratě, v parku nad 
rybníkem, v Toužimské ulici v prostoru před obchodem a u pošty. 
Dále se uklízela část ulice Semilská v blízkosti hřbitova a jeho 
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Staré ekologické zátěže z podniků PAL a LOK 
(nyní LOM) 
Původ znečištění (kontaminace) podzemní vody v oblasti sousedící 
s Leteckými opravnami a se závodem PAL je zřejmě velmi staré-
ho data, protože v obou areálech se již od meziválečného období 
provádělo odmašťování související s obráběním kovů. Největší in-
tenzity však bylo dosaženo nejspíše v šedesátých až sedmdesátých 
letech uplynulého století. Šlo stále ještě o dobu, kdy se o ekologii 
provozů příliš nedbalo a tak byla ředidla ve velkých objemech 
vypouštěna do země, kde znečišťovala podzemní vodu. Vznikla tak 
stará ekologická zátěž, kterou dnes s obtížemi odstraňujeme. 
Protože přípravky používané k odmašťování byly vyráběny na bázi 
chlorovaných uhlovodíků, které jsou těžší než voda, rozpustné, ale 
i těkavé, hromadily se tyto zdraví vysoce škodlivé látky ve spodních 
částech vodonosné vrstvy a také v pórech v zemině, odkud jsou 
srážkami rovněž dlouhodobě vyplavovány do podzemní vody. 
Následně byly prouděním podzemní vody roznášeny ven z areálu 
závodů do městské části. Tím se stalo, že dnes je chlorovanými 
uhlovodíky znečištěna i poměrně velká plocha mimo uvedené are-
ály, včetně např. studní u obytných domů č. p. 595 a 606. Kromě 
toho se zde manipulovalo i s ropnými látkami, ty však dnes už 
v této části zástavby naštěstí nepředstavují žádné zaznamenatelné 
znečištění. 
Vlivem výše uvedených vlastností jsou chlorované uhlovodíky 
z podzemní vody špatně odstranitelné a sanace, tedy odstranění 
a zneškodnění těchto látek, trvá dlouho. Přispívá k tomu i složité 
hydrogeologické prostředí s velmi nízkými vydatnostmi podzemní 
vody, takže už jen pouhé vyčerpání znečišťujících látek je velmi 
pomalé. Proto např. sanace areálu PAL trvá již několik let, aniž 
bylo zatím trvale dosaženo relativně vyčištěného stavu. 
Pro názor několik údajů o intenzitě kontaminace: na vyčištění are-
álu PAL jsou stanoveny tzv. sanační limity, kdy např. koncentrace 
chlorovaných uhlovodíků v podzemní vodě proudící do městské 
části nemá překročit 1000 mikrogramů na litr. Tato hodnota byla 
stanovena na základě výpočtu přípustné míry rizika; jde tedy o hor-
ní hranici minimální pravděpodobnosti ohrožení lidského zdraví. 
Ve vrtech v oblasti garáží severně od areálu je překročena vesměs 
mírně (nejvýše zhruba o polovinu), ale v okrajové části areálu 
LOK až trojnásobně a ve výše zmíněných domovních studnách 
jde běžně o dvojnásobek. Navíc musí být samozřejmě splněna 
podmínka, že žádná studna již nebude využívána k zásobování 
pitnou ani užitkovou vodou. Proto byly v souvislosti se sanací mj. 
vybudovány vodovodní přípojky. 
Sanace v současnosti probíhá pouze v areálu PAL (kde se od 
minulého roku přikročilo k její intenzifikaci pomocí nově ověřo-
vané metody chemické oxidace), neprobíhá však v okrajové části 
areálu LOK, kde bylo zjištěno rovněž výrazné ohnisko znečištění. 
Příčiny, proč se tak neděje, jsou složité a v podstatě majetkoprávní. 
Nedořešená skutečnost je však ta, že bez vyčištění areálu LOK 
vlastně postrádá smysl sanace areálu PAL – i kdyby bylo odstraněno 
veškeré znečištění v tomto prostoru, budou do něj (a ovšem i do 
městské části) dále proudit chlorované uhlovodíky ze sousedství 
a dál znečišťovat podzemní vodu. V současnosti se Městské část 
Praha 19 a OŽP ÚMČ Praha 19 ve spolupráci s Ministerstvem ži-
votního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí snaží tuto 
situaci řešit. Prozatím se však jednání zabývají především zdrojem 
financí a technickými parametry sanací. Je nutno také dořešit zmí-
něné složité vztahy mezi oběma areály. Jinými slovy: znečištění 
v areálech PAL a LOK od sebe nelze oddělit. Sanace v jednom či 
v druhém areálu je pouze otázka administrativní a finanční, avšak 
plošné rozšíření kontaminace je propojené a souvislé. 

okolí, prostory u zastávky u Leteckých opraven a okolí ubytovny 
a ulice Hrušovická až ke garážím u Železnobrodské ulice a na 
dalších místech. Současně proběhl jarní úklid také např. u garáží 
Hornopočernická, kde uklízeli sami garážníci (sešlo se 15 občanů), 
úklidu se zúčastnil i VÚ 8407 a pracovníci PALu, zahrádkáři uklí-
zeli okolí svých zahrádkářských kolonií a další jednotlivci vyčistili 
prostory před svými domy. 

Celkem bylo uklizeno 10 tun (to je více než 15 m3) odpadu! 
Stejně jako v loňském roce, i letos se podařilo „objevit“ některé 
rarity: hadry vystlané doupě bezdomovce, autem sraženou srnu, 
tradiční pneumatiky, dokonce i z nákladního vozu, zánovní zácho-
dovou mísu, gauč, baňky s chemikáliemi a mnohé další. Jako malé 
poděkování připravil Odbor životního prostředí pro zúčastněné 
dobrovolníky občerstvení a děti i dospělí měli možnost projet se 
na koních v Radonicích. Tímto děkujeme i panu Jiřímu Skořepovi, 
který tyto vyjížďky umožnil. Během celého dne nás provázelo 
krásné počasí, což umocnilo zážitek jak z pomoci čistotě našeho 
okolí a životního prostředí, tak i z projížděk na koních. 

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME 
a těšíme se na spolupráci opět za rok! 

Za odbor životního prostředí 
vedoucí odboru Bc. Jan Lípa

Dovolte mi, abych jménem Rady MČ Praha 19  upřímně poděkoval 
všem dobrovolníkům, kteří přispěli při jarním úklidu ke zlepšení 
životního prostředí v naší městské části a nezištně tak přispěli 
k péči  o její vzhled. Moc si toho vážím a děkuji !  

Pavel Žďárský
starosta MČ Praha 19



8 Informace odboru

Část znečištěné vody proudící do městské části zachycuje ochranný 
drén, vybudovaný v prostoru garáží v blízkosti hřiště. Úplné od-
stranění kontaminace je však možné (podobně jako v lékařství) jen 
odstraněním příčiny, tedy ohniska znečištění. I kdyby byl sanační 
zásah v areálu PAL sebeúspěšnější, stále zde přetrvává ještě jedno 
ohnisko znečištění, které dosud nebylo likvidováno. A z něj se 
může „nákaza“ dále šířit. 

Bezprostřední ohrožení obyvatelstva dnes již prakticky nepřichází 
v úvahu – alespoň ne za normálních okolností. Za současného 
stavu se tedy občané nemusejí důsledků znečištění podzemní vody 
obávat. Zdůrazněme ovšem znovu, že jde o normální okolnosti. 
Dosud přetrvává určitá míra ekologického rizika. Aby toto riziko 
mohlo být zcela eliminováno, bude nutné důsledné vyčištění obou 
areálů. 

RNDr. Jiří Slouka, Ekosystem, s.r.o.

Krádeže u kbelských seniorů 
V A R O V Á N Í  

právníka MČ Praha 19

Opět okradený kbelský senior!
Dne 03. 04. 2006 oslovil na kbelském hřbitově mladík slušného vzhledu s batůžkem na zádech kbelského seniora, který zde pečoval 
o hrob. Dal se s ním do řeči a tak zjistil, že má příbuzné v Havlíčkově Brodě. Posléze mu sdělil, že právě tito příbuzní mu posílají 
1.000,- Kč, ale on že má jen dvoutisícikorunovou bankovku a tedy potřebuje vrátit. Mladík pána dokonce ochotně odvezl svým autem 
domů. Senior převzal bankovku a vrátil podvodníkovi 1 tis. Kč a potěšen nenadálým příjmem, šel do kuchyně uvařit kávu. Když 
se vrátil s kávou, nenalezl již onoho slušného mladíka, ani svých 1.000,- Kč od údajných příbuzných, dokonce mu zmizelo dalších 
37.000,- Kč. Případ byl samozřejmě nahlášen Policii.
V poslední době během jednoho měsíce je to již čtvrtý podobný případ ve Kbelích, kdy pachatelé nalákají svou oběť na vrácení 
peněz z údajných různých přeplatků, splacení dluhů či darování peněz. Vždy požadují nějaké peníze nazpět a tak si zjistí, kde mají 
senioři uložené peníze.
Při podezření v této trestné činnosti volejte vždy:
státní policii tel. 158 
nebo městskou policii tel. 156
tento případ též oznamte právníkovi ÚMČ P19 na tel. 284 08 08 51

JUDr. Josef Nykles
právník ÚMČ

Postup při hlášení a odstraňování autovraků 

Definice autovraku 
1. podle §19 odst. 2 písmeno g) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je vrakem každé silniční vozidlo, které je trvale tech-

nicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou ( či RZ ), nebo které je zjev ně trvale technicky nezpůsobilé 
k provozu. Na dálni cích, silnicích a místních komunikacích je zakázáno taková vozidla odstavovat; 

2. podle §36 písm. a) zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, se autovrakem rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo 
určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat a věcí a stalo se odpadem. 

Majiteli, který ponechal starý či nepojízdný automo bil svému osudu, podle §69 cit. zákona hrozí sankce až do výše 20 tisíc ko run. 
Podle zákona je vlastník motorového vozidla, které se stalo nepojízdným - ať už po havárii či stářím, povi nen nechat takové vozidlo 
zlikvidovat u odborné firmy. 
Kdo zajišťuje a odstraňuje vozidla (autovraky) v hl. m. Praze 
Opuštěné automobily a vraky na komunikacích i jiných veřejných místech může kdokoliv oznámit organizaci Správa služeb Městské 
policie hlav ního města Prahy, oddělení evidence vraků, kde mají na základě rozhodnutí Rady HMP za úkol vyhledávat, po suzovat, 
vyzývat majitele a následně nechat od straňovat z veřejných komunikací, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, všechna vozi-
dla, která splňují výše uvedená kritéria. 
Zde mohou občané, úřady městských částí Prahy, městská policie, státní policie i ostatní instituce, nahlásit „vrak“. Toto pracoviště hlášení 
zaeviduje a následně provede posouzení hlášeného „vraku“. Samozřejmě provede patřičné kroky v souladu se zákonem k odstranění 
vraku z komunikace (zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode 
dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak). 
Podrobnější informace najdete na www.mppraha.cz vyhledavač odtažených vozidel a následně autovraky. 
Kontakty: hlášení autovraku, telefon: 267002160, fax: 267002165, e-mail: vraky.ssmp@mppraha.cz

právník ÚMČ 
JUDr. Josef Nykles
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Zavrženíhodné jednání proti kbelským 
seniorům má soudní dohru 

Městská část Praha 19 nenechá bez povšimnutí okrádat své seniory, 
a proto jsem byl pověřen starostou MČ, věnovat této problematice 
maximální pozornost. S potěšením mohu konstatovat, že na základě 
předchozího trestního oznámení, je vypracována obžaloba státního 
zástupce a nařízeno hlavní líčení v trestní věci. 
Výňatek z obžaloby: 
Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství podává obžalobu 
na prodejce – osobu samostatně výdělečně činnou, 
   ž e 
7. března 2005 ve 14:00 hodin v Praze 9 - Kbelích, ulici Luštěnické 
723, v hotelu R, po předchozím roznesení pozvánek, které byly 
vhozeny do poštovních schránek obytných domů zejména starších 
osob, nabízejících 50,- Kč pro každého a přednášku o zdraví na téma 
spojení alternativní a klasické medicíny, vydávajíc se za magistru, 
propagovala a nabízela k prodeji potravinový doplněk pod názvem 
Symbiox, který vydávala za lék. Jeho pořizovací hodnota byla 
19.000,- Kč a při okamžitém odběru na místě přednášky za zvý-
hodněnou cenu 8.700:- Kč s tím, že uvnitř každého stého balení 
je pomyslná zlatá mince, která vyhrává další balení preparátu 

zdarma. Po předchozím psychickém nátlaku v průběhu přednášky, 
nezkušenosti, vysokého věku a rozrušení poškozených, každému 
přípravek Symbiox za částku 8.700,- Kč prodala, přičemž cena 
výrobku srovnatelného s přípravkem Symbiox by se na trhu podle 
znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví farmakologie 
pohybovala okolo 800.- Kč. Svým jednáním tak poškozeným 
způsobila škodu ve výši nejméně 15.800,- Kč. 
t e d y :  zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti 
a rozrušení dala sobě poskytnout plnění, jehož hodnota je k hod-
notě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. 

T í m    s p á c h a l a 
trestný čin lichvy podle § 253 odst. 1 tr. zákona. 
K tomu poznamenávám, že v té věci je trestní sazba odnětí svobody 
až na dvě léta nebo peněžitý trest. 
Problematice různých prodejních akcí, které jsou mnohdy bezostyš-
ným vylákáním peněz za nehorázně předražené, často nekvalitní, 
či přímo závadné výrobky, věnuji i nadále pozornost ve spolupráci 
s vedoucím kontrolního oddělení Živnostenského odboru ÚMČ 
a Městskou policií. 

právník ÚMČ 
JUDr. Josef Nykles

Kultura

Z naší knihovny…… 
Jak jistě mnozí z Vás již zaznamenali, kbelská knihovna byla 
v loňském roce slavnostně otevřena v nových prostorách v přízemí 
budovy Úřadu MČ Praha 19 na adrese Semilská ul. č. 43/1. Oproti 
dřívějšímu stavu je moderně vybavena a mimo jiné slouží také jako 
informační a vzdělávací centrum. K dispozici jsou zde pro naše 
čtenáře tři počítače s přístupem na Internet. 
Knihovna čítá okolo 11000 svazků a ve fondu máme již také něco 
málo pravidelných periodik, jako např. časopis 100+1 nebo Svět 
vědy a technického pokroku. V současné době probíhá dodatečná 
revize knihovního fondu, kdy jsou staré a poškozené tituly nahra-
zovány novými výtisky. Děkujeme tímto všem čtenářům, kteří 
nezištně dodávají do knihovny pro ně již nepotřebné tituly a náš 
knižní fond takto obohacují o drahocenné poklady. 
Kromě klasické výpůjční služby knihovna organizuje také literární 
programy určené jak dětem z MŠ a ZŠ, tak i široké veřejnosti. 
V uplynulém roce jsme připravili několik čtenářských besed se 
zajímavými autory a v letošním roce v této aktivitě hodláme nadále 
pokračovat. Od září roku 2006 knihovna plánuje rozšíření spektra 
svých kulturních aktivit. 
V rámci kulturního dění poprvé dne 14. září 2006 uspořádá-
me nový literární pořad s názvem: „ Posezení knihy…“, kdy 
přivítáme vzácného hosta, hudebníka, textaře, spisovatele 
a cestovatele Jana Buriana, který pro nás připravil zajímavé 
autorské čtení z dosud neuveřejněného rukopisu: „Ženou se 
člověk nerodí, ale stává…“, což je příběh muže, jehož náhlá 
životní situace postavila do funkce tzv. ženy v domácnosti. 
Zmíněný literární cyklus besed bude následně probíhat vždy 
pravidelně každé první úterý v měsíci od 17.00 hod. v prosto-
rách knihovny. Budeme v něm společně rozmlouvat nad novými 
knižními tituly, přečteme úryvky z tvorby zajímavých spisovatelů 
a v některých případech nás přijde i sám autor navštívit. 
Knihovna se chce v budoucnu více zapojit do kulturního dění v naší 

obci a plnit tak funkci významné informační instituce. Plánujeme 
i případné tématické výstavy k zajímavým společenským událos-
tem v naší lokalitě, rádi bychom pořádali i autorské výstavy, např. 
začínajících výtvarných umělců. Pro děti jsme kromě již zavede-
ných vzdělávacích pořadů přichystali pravidelné čtení z dětských 
knih v programovém pásmu: „Kamarádka knížka“, kde budeme 
číst ukázky z knižních novinek, recitovat poezii a případně mohou 
děti i samostatně literárně tvořit na dané téma. 
Rádi přivítáme inspirativní návrhy k dalšímu kulturnímu dění 
v knihovně. Těšíme se na Vaši návštěvu!!! 

Knihovnice: Milada Váchová a Iveta Novotná 
www.knihovna-kbely.webzdarma.cz 
e-mail: knihovna.kbely@seznam.cz

Městská část Praha 19 
ve spolupráci s kulturním zařízením Lidový dům Kbely 
si dovoluje pozvat všechny rodiče, babičky a dědečky, 
ostatní příbuzné, ale i další zájemce z řad veřejnosti 
na závěrečný koncert frekventantů zájmových kurzů 
výuka hry na klavír a výuka hry na zobcovou flétnu při 
příležitosti ukončení školního roku 2005/2006. 

Koncert se bude konat dne 19. června 2006 
od 17,30 hod. v sále Lidového domu Kbely. 

Případné informace: pí. Monika Ulrichová, 
tel. 284 080 850, 777 820 667
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Pátek 17. 3. 2006 - Tento den šla vyvenčit majitelka na vodítku 
svého psa yorkšíra. Kolem půl desáté dopoledne, když procházela 
ulicí Toužimskou, tak v úseku před Lidovým domem tohoto psíka 
zuřivě napadl volně pobíhající vlčák, který jej na místě zakousl. 
Tento případ je v řešení Policie.

SezNet

Policisté zatkli falešné plynařky 
Podvodníci opět obcházeli pražské byty. Tentokrát se snažili 
připravit důvěřivce o peníze tak, že se vydávali za pracovníky 
plynáren. Lidé si však mohou oddychnout. Podvodníky už zadrželi 
pražští policisté. 
Dvě ženy obcházely byty ve Vršovické ulici v Praze 10. Lidem 
tvrdily, že jdou odečítat plyn. Jeden muž na ně mezitím čekal 
v autě. „Majitelce jednoho z bytů během odečtu stačily údajně 
ještě odcizit tři tisíce korun,“ uvedla mluvčí pražské městské 
policie Radka Waitová. Počínání obou žen vzbudilo u obyvatel 
podezření. Proto na místo přivolali městské strážníky. „Ve chvíli, 
kdy policisté dorazili do Vršovické ulice, muž ještě seděl v autě. 

A k němu právě mířily dvě ženy,“ uvedla Waitová. „Když strážníci 
podezřelé vyzvali, aby předložili občanské průkazy, jedna z žen 
se snažila rychle schovat pod svetr několik bankovek,“ popisovala 
Waitová. 
Policisté pak obešli jednotlivé byty. Zjistili, že se majitelce jedno-
ho z bytů, v němž ženy byly, ztratily z peněženky peníze. „Prý jí 
tvrdily, že našly poruchu na plynových kamnech,“řekla Waitová. 
Strážníci už předali všechny podezřelé státním policistům. 

O podobné případy nemají Pražené nouzi. V Holešovicích na začát-
ku března zatím neznámý muž zvonil poměrně rafinovaný způsob, 
jak z lidí vylákat peníze. Muž se vydával za pracovníka společnosti 
Pražská energetika a obyvatelům jednoho z domů v Tusarově ulici 
v Praze 7 vypnul elektřinu. Za opětovné zapojení elektřiny pak 
požadoval peníze. „Obyvatelé domu upozornili naše techniky. Ti 
na místě nalezli vypnuté všechny jističe před elektroměry. Bohužel 
už ale muže na místě nezastihli,“ uvedl na začátku března mluvčí 
Pražské energetiky Petr Holubec. 

Převzato z ČTK

Manikúra dámská i pánská 80 – 150,-
Nehtová modeláž gelem 390 – 640,-
Masáž a peeling rukou 40 –   60,-
P-shine, nail-art  120 – 200,-

PETRA RADOVÁ
tel.: 723 782 514

Privat : Provozovna :
Semilská 929 Trabantská 357
Praha 9 – Kbely Praha 9 – Satalice

PRODEJ MATERIÁLU 
PRO 

HROMOSVODY 
A 

UZEMNĚNÍ BUDOV

Prodejna: Vitíkova ul. 
197 00 Praha 9 - Kbely

tel.: 222 243 162
fax: 222 243 163
www.hromo.cz

Madlenka - mandlování a praní prádla
Po, St    08,00 – 14,00 hod, Út, Čt    12,00 – 18,00 hod

Na barikádách 753, Praha 9 – Čakovice.
Vchod do provozovny je z ulice Polabské ve směru na Miškovice po levé 

straně. Rozvoz zakázek zajištěn.
Tel. : 283932825, mob.: 603873565, pí. Malá 
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Policie radí ...... 
Jak má být vybaveno jízdní kolo a další doporučení. 
Cyklisté patří vedle chodců k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. A jelikož jaro je tady znamená to, že v daleko větší 
míře se na našich silnicích začnou pohybovat právě cyklisté. Je důležité si připomenout, že i jízdní kolo je vozidlo, které má být řádně 
vybaveno na provoz po silnici. Na místě je rovněž připomenout, že každý správný cyklista by měl mít na hlavě cyklistickou přilbu, 
která musí být označena schvalovací značkou ATEST 8SD. Používání přilby se u nás stále podceňuje, v současné době je přilbu ze 
zákona povinen použít cyklista mladší 15 let, nicméně naše doporučení zní – používat přilbu v každém věku, protože přilba sice nikoho 
neochrání před pádem z kola, ale může zamezit vážnému poranění hlavy. 
Jaká je tedy povinná výbava jízdního kola? Povinná výbava jízdního kola je zcela přesně uvedena v příloze č. 13 vyhlášky č. 341/2002 
Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Kolo má 
mít dvě na sobě nezávislé a především funkční účinné brzdy. Doporučujeme na řidítka umístit jasně znějící zvonek (není povinné). 
Vpředu má být umístěný světlomet bílé barvy, světlomet musí být seřízen a upraven, tak že osvětlí na vzdálenost 20 metrů. Povinná je 
přední odrazka bílé barvy, která se umísťuje v podélné střední rovině nejméně 10 cm nad povrchem přední pneumatiky, dále oranžové 
odrazky na obou stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol, zadní odrazka červené barvy musí být ve střední rovině jízdního 
kola ve výšce 25 - 90  cm nad rovinou vozovky. Vzadu je povinná svítilna se zadním obrysovým světlem. Kolo má být vybaveno účin-
ným krytem řetězu a účinnými blatníky (není povinné). Musí být zaslepené konce řidítek zátkami či rukojeťmi apod.. Na kole nesmí 
chybět zdroj elektrického proudu tzv. dynamo, které musí zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. 
K dobré viditelnosti cyklisty patří i pestré, fluorescentní oblečení a reflexní doplňky, protože neosvětlený cyklista v noci nebo za snížené 
viditelnosti riskuje svým životem. Dobré je připomenout, že cyklista by si měl uvědomit, že je účastníkem silničního provozu a řidičem 
a měl by umět a hlavně dodržovat pravidla silničního provozu. Základním pravidlem je, že cyklista je povinen jet při pravém okraji 
vozovky a pokud jede více cyklistů, pak jedou za sebou. Další pravidlo zní, že cyklista je povinen držet se za jízdy oběma rukama řidítek 
a musí mít při jízdě nohy na šlapadlech. Dalším pravidlem, které se málo dodržuje je skutečnost, že dítě mladší 10 let smí na místní 
komunikaci pouze v doprovodu osoby starší 15 let. Dalším doporučením pro rodiče je zjistit než vyjedete se svým dítkem poprvé na 
výlet, zda umí brzdit z kopce, projet úzkou pěšinu, vyhnout se kamení a hrbolům, ohlédnout se při vyjíždění od okraje, dát znamení 
o směru jízdy apod. Dále doporučujeme poučit dítě, v jakých situacích by mělo být zvláště opatrné např. v zatáčkách, v blízkosti křižo-
vatky, u zastávek autobusů apod. Posledním důležitým doporučením je těsně před jízdou přitáhnout veškeré matice umístěné na kole. 
Přejeme Vám hodně příjemných zážitků při jízdě na správně vybaveném jízdním kole a hlavně šťastnou cestu bez nehody při cyklis-
tických výletech.

Okradl nepozornou paní a zmizel
Na svoji neopatrnost doplatila mladá žena, kterou v Praze 9 v hypermarketu Globus Čakovice okradl dosud neznámý pachatel. Žena 
nechala v nákupním vozíku bez dozoru ležet koženkovou kabelku, která obsahovala mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí, 
klíče od bytu a od auta a veškeré platební karty a doklady. Než se otočila, byla kabelka i s pachatelem pryč. Pachatel ženě způsobil 
škodu ve výši cca 5.500 korun. Jak je vidět kapsáři nezahálejí a každé naší chvilkové nepozornosti dokáží okamžitě využít. Proto pozor 
na své věci, peněženky, tašky. Zlodějská činnost kapsáře se velmi těžko prokazuje, vždy je třeba ho chytit přímo při činu, proto je vždy 
na místě prevence a proto znova pozor na své věci. 

Policie ČR, OŘ Praha III, PIS  kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

VČELAŘI ve Kbelích
O včelařském spolku
 Na kbelském katastru žije pouze 31 včelstev, která chová jen 
5 včelařů. Je to trochu málo, a tak se těch 250.000 včel musí 
hodně snažit, aby zvládly opylit všechny ovocné stromy, rybízy, 
angrešty, jahody a jiné jarní plodiny a květy. Na čmeláky se 
moc spoléhat nemohou, neboť těch je v tuto dobu mizivý po-
čet. V létě je včel již přes jeden a půl milionu, a tak se snadno 
postarají, aby rozkvetly zahrady a úhory nejrůznějšími květy 
i planými léčivými bylinami. Bez jejich přispění by kolem nás 
„kvetly“ jen trávy.
Jako vzácný produkt získáváme od včel med, jehož hodnota 
představuje jen malý zlomek z užitku, který plyne z opylování 
květů, ale pro včelaře je sladkou odměnou za celoroční péči. 
Včelaření je překrásná činnost, která nikdy nezevšední a i zku-
šený včelař má stále co obdivovat a objevovat.

Společenská rubrika

 Kbelští včelaři jsou součástí základní organizace Českého svazu 
včelařů v Čakovicích s voleným předsedou, jednatelem, poklad-
níkem a stálým zástupcem pro Kbely. Své znalosti si rozšiřují na 
přednáškách, besedách a čtením odborného časopisu Včelařství 
i Odborných včelařských překladů ze zahraničních časopisů.
Český svaz včelařů (ČSV) je partnerem státních orgánů a podílí 
se na vytváření příslušných zákonů, nařízení a předpisů. Vydává 
měsíčník Včelařství a jiná periodika. Zajišťuje léčení a pojištění 
včelstev i úrazové pojištění včelařů. Úzce spolupracuje s Českou 
veterinární správou a Výzkumným ústavem včelařským. Jeho 
právní oddělení poskytuje všem organizovaným včelařům ma-
ximální pomoc i ochranu. 

Vladimír Matěna předseda spolku včelařů
Jeseniova 19, Praha 3, 608 326 872
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ELEKTRIKÁŘSKÉ  PRÁCE
Rekonstrukce, opravy a údržba domovních elektroinstalací

 BYTOVÁ  JÁDRA
Kompletní řešení na klíč

      KUCHYNĚ
Příprava instalací dle požadavků kuchyňských studií,
 včetně obkladů a dlažeb

SVOBODA  a  NEJTEK
   283 931 344                           283 932 219
   603 801 377                           604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

 Navštivte rodinný klub Sluníčko!
Kde: Vrchlabská č.42, P-9-Kbely

Naše činnost: volná herna s doprovodem, 
hlídání dětí cca od 2 let, cvičení rodičů a dětí 

od 1,5 roku, cvičení žen s hlídáním 
i bez cvičení pro těhotné, cvičení dětí 
od 3 let (bez dop.), tanečky dívky od 

4 let, Angličtina pro maminky s hlídáním, 
Angličtina pro děti od 3 let, plavaní kojenců 

a batolat. Pořádáme i další akce-mikulašské, 
vánoční besídky, karnevaly a nabízíme rovněž 

možnost rodinných oslav u nás v klubu.
Cena: 30 Kč za 1h cvičení, 50 Kč-cvičení + 

výtvarka, 50 Kč-cvičení s hlídáním, 40 Kč -1h 
hlídání, 100 Kč-cvičení pro těhotné.

Informace: Chadimová Helena - 604785571
hellca@post.cz, 

http://www.filabel.cz/slunicko
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Správné znění tajenky zašlete nejpozději do 25. června na adresu ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, na obálku 
napište čitelně KŘÍŽOVKA. Také ji můžete přinést osobně v zalepené obálce na vrátnici úřadu. Nezapomeňte na kontaktní údaje. 
Z došlých odpovědí bude vylosován výherce za účasti právníka úřadu. Jediný výherce obdrží tentokrát atraktivní cenu a to DVD 
přehrávač.
Správné znění tajenky a jméno výherce bude uveřejněno v příštím čísle.

Správné znění tajenky z minulého čísla: Dobrá každá korunka nakupujte u Junka.
Poukázku na nákup zboží v hodnotě 1.500,- Kč v Instalaterských potřebách Václav Junek, vyhrává pan Josef Rada, Kbely.

Křížovka

Křížovka o cenu:
DVD přehrávač
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Zlatí Kbelští Soptíci
V pátek 17. března se přišli Soptíci rozcvičit a doladit vázání 
uzlů. V sobotu je totiž čekalo v Lipencích druhé kolo v uzlování. 
Ráno v 8.15 družstvo Kbelských Soptíků ve složení Horáček Jan, 
Horáček Michal, Hryzák Vít, Malík Luděk a nováček Vaněčko 
Matěj bojovalo o medaile proti družstvům ze Stodůlek, Zličína 
a Řeporyj. Jeli s námi i noví členové družstva mladých hasičů, aby 
viděli, co i je v budoucnu čeká. V devět hodin se celému doprovod-
nému týmu tajil dech při vyhlašování výsledků, uspějí? 
To, co jsme nečekali, ale v co jsme všichni tajně doufali se stalo 
skutečností. Kbelští Soptíci obsadili 1. místo soutěže v uzlování 
v kategorii mladších družstev. 

Všem byly předány zlaté medaile, diplomy a dětský šampus na 
oslavu jejich úspěchu. 

Po příjezdu zpět na hasičskou zbrojnici se samozřejmě oslavovalo. 
Velitel jednotky Leoš Biskup, který nás na soutěž vezl, koupil dětem 
ovocný dort, na kterém si děti pochutnaly a „šampaňské“ teklo 
proudem. Úspěch Soptíků byl i dárkem k nedělnímu svátku starosty 
sboru Josefovi Mikšovskému i druhé vedoucí Hance Ondřejové, 
která se soutěže zúčastnit nemohla. 
Kbelským Soptíkům přejeme hodně dalších úspěchů v soutěžích, 
které je v roce 2006 ještě čekají. 

Vedoucí mládeže Ladislav Babuš a Michaela Moravcová

Schůzky mladých hasičů probíhají každé pondělí v hasičské zbroj-
nici ve Kbelích mezi 16 – 18 hodinou. Rádi přivítáme další děti. 
Kontaktní telefon 607 957 741 p. Ladislav Babuš

Vylepšení Hasičské zbrojnice 
V únoru proběhla rekonstrukce společných prostor Hasičské 
zbrojnice. Byly nově obloženy toalety, přibyl dávkovač tekutého 
mýdla a zásobník papírových ručníků, na chodbách a schodišti byly 
provedeny nové obklady a nová malba. Vedoucí mládeže touto 
cestou děkují především paní Věře Maršálkové, která s námi sdílí 
společné prostory Hasičské zbrojnice a pracovníkům Úřadu MČ 
Praha 19 za pomoc při zkulturnění prostor hasičské zbrojnice. Je 
vidět, že jim není lhostejné, v jakém prostředí se děti pohybují.

125 VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

VE KBELÍCH
V sobotu 16. září 2006 proběhnou ve Kbelích oslavy 125. výročí 
založení SDH Kbely. Jedním z hlavních bodů bude velké námě-
tové cviční dobrovolných i profesionálních hasičských jednotek 
a výstava hasičské techniky. Oslavy budou ve večerních hodi-
nách zakončeny Hasičskou zábavou v Lidovém domě. Veškeré 
informace a program oslav bude v průběhu prázdnin zveřejněn 
na vývěskách.

„Našemu milovanému dědečkovi 
k jeho významným narozeninám přeje 

z lásky celá rodinka Kiliánova“
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Kbelské vosy – fotbalový klub 
Po zimní přestávce Vás opět vítám u prvního čtení v nové sezóně 
jaro 2006. V té minulé náš klub obsadil slušné 4. místo, i když 
jsme se netajili tím, že bychom rádi postoupili do druhé ligy, ale 
to nevyšlo a my se tak mohli v klidu soustředit na sezónu novou. 
V zimní přestávce jsme odehráli pár kvalitních přátelských utkání, 
doplněné o nějaké ty tréninky. A tak jsme se všichni nemohli dočkat 
prvního mistrovského zápasu, který se konal 1. dubna na kbelském 
hřišti. Do tohoto utkání jsme vstoupili vítězně a to s výsledkem 2:1. 
Ve druhém zápase jsme bohužel prohráli po slabém výkonu 5:2. 
Až třetí kolo nám přineslo jasné a hladké vítězství 3:1, kdy jsme 
soupeře jasně přehrávali. Do čtvrtého kola jsme vstupovali opět 
s vidinou vítězství a také se to podařilo. Vyhráli jsme zaslouženě 
2:0. Po čtyřech odehraných zápasech se nacházíme na druhém 
místě tabulky se 6 body a skóre je 9:7. Dne 6 dubna 2006 oslavil 
náš klub své kulaté páté narozeniny. 

Realizační tým klubu:
Hlavní sponzor: Vlastimil Černý, Eva Černá
Prezident klubu: Tomáš Haniak
Doktor, masér: Roman Štich
Trenér: Tomáš Haniak
Asistent trenéra: Lukáš Mejsnar

Soupiska týmu:
Brankáři: Jakub Patera, Eugeniu Marandici
Obránci: Lukáš Vysokomenský, Dušan Kučera, Roman Karas, 
Tomáš Haniak, Michal Mejsnar
Záložníci: Lukáš Mejsnar, Patrik  Romančák, Radek Petráň, Petr 
Pajer
Útočníci: Jakub Mára, Tomáš Máchal, Marek Riant, Jiří Keller, 
Martin Karas

Rozpis utkání v sezóně jaro 2006 :
7. kolo  19. 5. 2006 -  Kbelské vosy x Akta-rez  ve 20,15 hod. na 
hřišti Pražačka
8. kolo  27. 5. 2006 – Hradní stráž x Kbelské vosy v 15,00 hod. 
na hřišti Kbely
9. kolo   3. 6. 2006 – Kbelské vosy x England United FC ve 13,45 
hod na hřišti Kbely
10. kolo 10. 6. 2006 – Grinders FC x Kbelské vosy v 15,00 hod 
na hřišti Kbely
11. kolo 24. 6. 2006 – Kbelské vosy x Bohemia Roztyly v 10,00 
hod. na hřišti Kbely

Srdečně Vás všechny zvu na naše zápasy a příště u dalšího čtení 
nashledanou ! 

Tomáš Haniak

Pozemního hokej Sokol Kbely 
Oddíl pozemního hokeje Sokola Kbely  uspořádal v sobotu  
22.4.2006 odpoledne u příležitosti životního jubilea Jaroslava 
Šulce, setkání hráčů Spartaku Kbely  1990 a nynějších funkcionářů 
s rodiči našich dětí Sokola Kbely. 

J.Šulc začal hrát pozemní hokej ve Kbelích ve svých šesti letech 
pod vedením  trenéra J.Balouna a Vl.Šlechty, kdy se hrálo na hřiš-
tích s mantinely. Postupně vyrostl v kvalitního hráče, který repre-
zentoval Československou republiku, mistr republiky v halovém 
hokeji, hráčem družstva mužů kteří skončili na druhé místě I.ligy 
ČSSR s následným čtrnáctidením zájezdem do Anglie,mezinárodní 
rozhodčí a trenér extraligového družstva. 
V součastné době trénuje družstvo mužů Sokola Kbely hrající 
II.ligu s  šancí  na postup do vyšší soutěže. Na hřišti ve Kbelích 
se sešlo hodně příznivců tohoto sportu, kteří přišli J.Šulcovi gra-
tulovat k  jeho padesátým narozeninám (27.4.). Po gratulaci a pří-
pitku sehrála obě družstva utkání, které skončilo  1:1, po střelbě 
trestných úderů, každý hráč jednou včetně brankařů také skončilo 
klání nerozhodně. 

Kuriozitou tohoto utkání bylo že se pro velký zájem hrálo s třinácti 
hráči v poli na každé straně  a nikdo nemusel střídat. Někteří bývalí 
hráči ukázali že by se neztratili ani dnes v soutěžích pozemního 
hokeje. Po zápase a rautu zahrála k tanci ve sportovním klubu na 
hřišti místní beatová kapela. Dovolte, abychom ještě jednou tímto 
pogratulovali Jaroslavu Šulcovi k jeho padesátinám a popřáli zdra-
ví, štěstí, životní pohodu a mnoho sportovních úspěchů.
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Jaký je podle vašeho názoru největší 
problém, který musí Kbely co nejdříve 
vyřešit? 
Ve Kbelích v posledních letech výrazně 
vzrostl počet malých dětí, z čehož mám 
samozřejmě jako zástupce města velkou 
radost. Tento stav ale současně vyžaduje 
výrazné rozšíření zdejší mateřské školy 
a zvýšení její kapacity o další dvě třídy. 
Hlavní město proto z rozpočtové rezervy 
přispěla městské části částkou 26 milionů 
korun, která pomůže tento plán realizovat. 
Na rozvoj školství, kultury a městské infra-
struktury letos Praha rozdělila mezi městské 
části celkem 490 milionů korun. 

Jedním z nejdůležitějších celopražských 
témat je bezesporu bezpečnost. Proč 
například policistům trvá vždycky tak 
dlouho, než přijedou k nehodě proč jich 
je tak málo vidět v ulicích? 
Je nezbytné zvýšit počty uniformovaných 
policistů v ulicích. Stav, kdy má Praha 
v posledních letech stále stejný stav poli-
cistů, přičemž se trojnásobně zvýšila trestná 
činnost, je nadále neudržitelný. Je nutné 
zjednodušit administrativní náročnost práce 
policie při vyřizování přestupků a drobné 
kriminality. Policisté musí být více v ulicích 
a dělat práci, pro kterou jsou cvičeni a pro 
kterou si svoje povolání vybrali. Od počátku 
kritizujeme také reorganizaci složek Policie 
ČR v Praze, v jejímž rámci bylo zruše-
no deset klasických policejních obvodů 
a Praha se rozdělila do čtyř velkých částí. 
To vedlo ke zhoršení spolupráce hlavního 
města a Policie ČR a k rapidnímu poklesu 
objasněnosti trestných činů v metropoli. 
Ta se v loňském roce dostala pod hranici 
dvaceti procent. Chceme proto koncepci 
novou, která bude brát v úvahu také návrhy 

řadových policistů a kriminalistů. Bude 
tedy postavená na reálném základu a bude 
tedy účinnější. 

V čem konkrétně by měla spočívat? 
Krom zvýšení počtu policistů v ulicích je 
podstatné zjednodušení agendy související 
s přestupky, včetně dopravních, a zjednodu-
šení postupů při dokumentaci drobné trestné 
činnosti. Cílem je dosáhnout rychlosti a roz-
hodnosti postihu při porušení zákona, která 
je běžná např. u našich sousedů v Rakousku 
nebo Německu. 

Patříte k ostříleným komunálním politi-
kům. Jak hodnotíte vztah státu, který už 
několik let řídí ČSSD, k Praze? 
Vláda sociální demokracie se chová ke 
svému hlavnímu městu bohužel hodně 
macešsky. Již osm let zanedbává a v mno-
ha případech dokonce ignoruje důležité 
potřeby Pražanů. Ignorovala je za Zemana, 
Špidly, Grosse a paradoxně i za Paroubka, 
který by jako dlouholetý komunální praž-
ský politik měl znát nejpalčivější pro-
blémy Prahy. Nejzřetelněji je to znát na 
důležitých dopravních stavbách jako jsou 
Městský okruh nebo výstavba nových tras 
metra. Bezprecedentní je také přístup státu 
k ochraně historických památek, jakou je 
například Karlův most. Jeho rekonstrukce 
má začít letos v létě, a stát na ni nepřispěl 
ani korunou. Také budova Národního 
muzea je téměř v havarijním stavu a stát 
nebyl schopen po celá léta přijít s koncepcí 
kompletní rekonstrukce, která je naprosto 
nezbytná. A jen na dokreslení. Zatímco 25 
procent hrubého domácího produktu České 
republiky se vytváří v Praze, tak zpět do 
hlavního města se vrací pouhých 7 procent 
prostředků ze státního rozpočtu. 

Jak tedy chcete zájmy Prahy prosazovat 
na půdě parlamentu? 
Především bych chtěl říci, že pokud bych 
pochyboval o tom, že mohu ve sněmovně 
hlavnímu městu prospět, nikdy bych nabíd-
ku pražské ODS na kandidaturu nepřijal. 
Nejenže si myslím, že to je reálné, ale 
naopak jsem přesvědčený o tom, že pozice 
poslance přímo navazuje na moji práci ve 
vedení města. Problémy a bolístky Prahy 
znám a mohu návrhy jejich řešení z pozice 
zákonodárce přednést tam, kde zatím neby-
ly slyšet anebo nebyly vyslyšeny. 
Ale zájmy svých domovských regionů 

bude chtít prosadit jistě i většina ostat-
ních poslanců. Proč myslíte, že právě vaše 
návrhy budou ve sněmovně slyšet? 
Máte jistě pravdu, že každý si zejména 
v období schvalování státního rozpočtu 
snaží „urvat“ co nejvíce pro svůj volební 
obvod nebo kraj, ve kterém kandiduje. 
Mám na mysli něco jiného. Většina stra-
tegických úkolů Prahy, jejích problémů 
daleko přesahuje tento region. Ať už se 
jedná o výstavbu dálničního a městského 
okruhu nebo budování nových tras metra. 
Navíc nesmíme zapomínat na to, že Praha 
produkuje 25% hrubého domácího produktu 
České republiky a podle toho by k ní stát 
měl přistupovat. Z úst předsedů vlád jsme 
v posledních letech slýchávali spoustu vizí, 
které však vesměs skončily v říši slibů. To 
se musí změnit ne proto, že to chci já, ale 
proto, že je to zkrátka nutnost. Je třeba zlep-
šit koordinaci při zjišťování strategických 
priorit státu a města. 

Jak bude dál výstavba metra pokračo-
vat? 
V hlavním městě se letos proinvestuje zhru-
ba 13,2 miliardy korun. Pro MČ Kbely je 
nejdůležitější dokončení prodloužení trasy 
IV. C2 z Ládví do Letňan plánované na rok 
2008. Pro obyvatele Kbel to bude znamenat 
značné zjednodušení cestování městskou 
hromadnou dopravou do centra Prahy. 
Ve stádiu příprav jsou další dvě trasy me-
tra. Obě klíčové pro další rozvoj Prahy. 
Pro Prahu 4 je důležitá výstavba metra 
D, která by měla spojit sídliště jihu Prahy 
– Kunratice, Libuš, Modřany s centrem 
města. Nejde jen o „záložní trasu C“. Jde 
o zcela nový rozvojový prvek, který lépe 
obslouží MHD rozsáhlé oblasti Prahy 4, 
umožní lepší napojení na příměstskou 
železnici v prostoru Hlavního nádraží a na-
směruje metro k Praze 3. 

Z tohoto výčtu nemám dojem, že by 
výstavba metra pokračovala pomalu. Ví 
už město, z jakých zdrojů bude výstavbu 
financovat? 
Současný způsob financování výstavby 
metra v Praze je světovou raritou. Ve vy-
spělých evropských zemích to funguje tak, 
že metro financuje zejména stát ze státního 
rozpočtu a město doplatí zbytek. Například 
v Nizozemí platí stát nové linky podzemní 
dráhy z devadesáti procent a v Římě ze se-
dmdesáti procent. Maďarská vláda dokonce 

CHCI POMOCI LÉČIT BOLÍSTKY PRAHY 
Využili jsme přítomnosti náměstka pražského primátora Jana Bürgermeistera na kbelských čarodejnicích a požádali ho o rozhovor. Jan 
Bürgermeister je ostřílený komunální politik, který kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Tvrdí, že chce v dolní komoře 
především hájit zájmy Prahy, ke které se podle jeho slov vlády posledních let chovaly macešsky.
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zaplatí novou linku budapešťského metra 
jenom ze státních peněz. 
V Praze je to naopak. Ze své pokladny vy-
dává město 90 procent financí potřebných 
na výstavbu metra, stát zbylých deset. 

Zmínil jste také výstavbu vnitřního 
městského okruhu, na který motoristé 
v ucpané Praze čekají už léta. Kdy by 
podle vás měl začít sloužit občanům? 
Už na přelomu roku by měla začít fungovat 
Vysočanská radiála, která nahradí chybějí-
cí obchvat na severovýchodě metropole. 

Důležitou prioritou z toho celkového 
pohledu je pro nás prodloužení vnitřního 
městského okruhu od severního vyústění 
Strahovského tunelu do Troje. To je nutná 
podmínka pro omezení provozu nejen na 
magistrále, ale i v ulicích Milady Horákové 
a Veletržní. Stavbu zahajujeme letos, do-
stavěna může být za 5–6 let. Klíčová je 
opět koordinace s výstavbou dálničního 
obchvatu, který je investicí státu. Dále je 
nezbytné ve stejném tempu postavit úsek od 
letiště přes Vltavu v Suchdole s napojením 
na dálnici D8. 

S tím souvisí i myšlenka „Prahy olympij-
ské“. Jak se na tuto vizi díváte vy? 
Jsme teprve na začátku dlouhé cesty, ale 
já osobně patřím jednoznačně k zastán-
cům pořádání olympijských her v Praze. 
Znamenalo by to obrovský impuls pro roz-
voj města, byla by to i jedinečná akce pro 
celou Českou republiku. Velmi důležitá je 
ale podpora Pražanů a obyvatel celé České 
republiky. Bez nich na tuto metu nemůžeme 
nikdy dosáhnout. 

3. května 2006

ROZHOVOR S PAMĚTNÍKY
Vážená redakce Kbeláku,
posílám vám rozhovor, který dělala Iveta Žabová spolu se svým 
spolužákem Tomášem Hazlbauerem jako součást seminární práce 
do školy. Vybrali si za pamětníky Václava Šedivého, jeho man-
želku Věru Šedivou , pak švagrovou Helenu Šedivou a paní Marii 
Potůčkovou.
Poznámka redakce: Se zveřejněním nám dali všichni zúčastnění 
souhlas.

Rozhovor:
podoba obce, podniky, osoby, život
S (student): Které podniky si pamatujete jako nejvýznamnější?
P (pamětník): No tak byly tady VTU, Vojenský telegrafní ústav, 
jako součást areálu ,,Radiovka“ (PALu). Spojilo se to později asi 
po 50. letech. Taky byla ve Kbelích thérovna. Tam bydlel uhlíř 
Ullrich. A taky cihelna tam, kde je dneska Knauf. 
S: Thérovna? Co to bylo? 
P: To byla výroba dehtového papíru. Taky dělali dehet do sudu a ří-
kalo se tomu thérovna, protože dělali ty thérovy papíry na střechy. 
To je přímo tam, kde je pošta. Jinak tady žádný fabriky nebyly. 
Ale byla tady stáčírna piva ,,Barborka“ …už za první republiky….. 
Pak tady byl velikánský soukromý podnik, jehož vlastníkem byl 
Nekvasil …v té době se ale Kbely teprve stavěly…. Největší 
rozvoj Kbel byl tak mezi lety 1922-1938. Tomu, co bylo předtím, 
se říká staré Kbely a patřila tam pouze ulice Vrchlabská a prostor 
v uličkách, což byla oblast chudých dělníků.
S: Která ulice byla hlavní?
P: Hlavní ulice byla Mladoboleslavská, to byl hlavní tah na Prahu… 
Už za první republiky byla asfaltová. 
S: A co rybníky?
P: Ty byly dva. Na místech dnešního parku byl ,,kachňák“. Takže 
byly vlastně dva vedle sebe.
S: Sportovní hřiště?
P: Staré sportovní hřiště bylo mezi dnešní ,,hasičárnou“ a těmi 
domy, co jsou směrem na Čakovice. Druhé bylo na místě za dnešní 
dnešní Palestrou. Pak bylo třetí hřiště u Čakovic.
S: A to byla hřiště fotbalová?
P: Všechna. Všude byl škvárový podklad. A taky se ve 20. letech 
udělalo hřiště u Sokolovny.
S: Byla tady nějaká kaple nebo kostel?
P: Kostel tady žádný nebyl, kaple se zřizovala až někdy v polovině 
20. letech a to byl Domov svaté Kláry.
S: Ta kaple stála na místě dnešního kostela?
P: Ano, a vše to patřilo pod Vinoř. Tady se konaly obřady tak jednou 
za 14 dní, většinou v neděli. Všechny okolní vesnice spadaly pod 
Vinořskou farnost (Kbely, Vinoř, Satalice, Přezletice, Jenštejn, 
Podolanka).

S: Odkud jste brali vodu?
P: Každý měl svůj vlastní zdroj.
S: Studnu?
P: Ano studnu, voda se sem zaváděla až někdy v 50. 60. letech. Byly 
tady 2 veřejné pumpy, jedna u rybníka a druhá naproti nynějšímu 
nábytku ve Vrchlabské ulici. A říkalo se jí ,,líná studna“, protože 
tam sedávali nezaměstnaní. 
S: Čím se topilo? 
P: Dřevem, uhlím většinou. A právě tam, co je pošta byl uhlíř 
Ullrich a odtamtud jsme brali uhlí. Tady bylo víc uhlířů…např. 
Tauš, Pomahač nebo Růžička
S: Hospodářské budovy?
P: Ty byly záležitostí sedláků. Největší sedlák byl Suchý pak třeba 
Mareš, Dobeš, Vyhnálek, Ryčl. 
S: A co se tady nejvíc pěstovalo?
P: Tady se nejvíc pěstovalo obilí a cukrová řepa. Vedle v Čakovi-
cích býval cukrovar. 
S: A obchody?
P: Většinou tu byly malinké živnostenské obchůdky. A pak tady 
byly obchody, které si zřizovaly partaje. Komunisti tady měli svou 
Včelu. Ale i spousta soukromníků. Třeba tady v té čtvrti byly 4 
obchody.
S: Co lékaři a učitelé?
P: Za republiky tady byl lékař jenom jeden. Jmenoval se Husa. 
A pak ve 40. letech přišel druhý, ten se jmenoval Čištín. A všechno 
to byli praktičtí obvodní lékaři. Doktor chodil i k porodům, ale taky 
tu byly porodní báby, například paní Nováčková. Učitelé tady byli 
známější tři: Kunstový, Kubka a řídící Šulc. Tady byla Obecná 
škola a teprve na konci 30. let se postavila měšťanka tam, kde je 
teď budova Palestra. Obecná škola byla na místě, kde je teď Domov 
důchodců. Bylo tam asi 6 učeben a byt řídícího. 
S: Další, na co bychom se chtěli zeptat je, kdo byl nejváženější.
P: Jak tady vznikly fabriky, tak se sem ve 20. letech přistěhovali 
hlavně dělníci a úředníci. Ti si tady postavili domky. 
S: Takže tady v tu dobu žádný vážený obyvatel nebyl? Například 
ti lékaři.
P: Nejváženější tady byli starousedlíci a sedláci. Lékaři se nijak 
neangažovali.
S: Řekněte nám něco o sociálních skupinových budovách.
P: První velká společenská budova byla Sokolovna. Teprve potom 
se postavil dnešní Lidový dům, který dostavili až komunisti. A pak 
tady různě v hospodách byly menší sály, třeba U Halíků. Byl tady 
i hotel Mornstein, takový pochybný hotýlek, později se mu říkalo 
U Jelínků a hospoda U Suldovských. 
S: Existovalo tady nějaké vylučování skupin nebo diskriminace?
P: Bylo tady pár Němců. Ale nedá se říct, že by byli vytlačovaní. 
Židé se tady vůbec nebrali jako Židé, na ty jsme byli zvyklí, protože 
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blízko v Staré Boleslavi měli poutní místo. 
S: Co třeba Romové? Nebo když se někdo něčím provinil?
P: Romové přišli až po válce. Byli tady kolaboranti jednoho do-
konce hnali, až mě ho bylo líto.
S: Jaké zde byly sociální vztahy? Existovaly zde nějaké společné 
úkoly jako sousedská pomoc atd.?
P: Existovaly, až později v 50. letech vznikaly uliční výbory a na 
jednotlivých stanicích se organizovaly jakési samosprávy. Uliční 
výbory, které spadaly pod obec, stejně vybírala partaj. Převážně 
to byli partajníci.
S: Co nám řeknete o kbelských požárnících?
P: Požárníci tady byli, co já si pamatuji. Původně byli naproti PALu. 
Tam stál jediný malý baráček a stříkačku měli na ruční pohon. 
A pak to přešlo pod PAL. 
S: Bylo tady nějaké mlékařství?
P: Ve válce všichni sedláci museli odevzdávat mléko podle počtu 
kusů dobytka. Všechno se hlásilo: vajíčka, králíci, slepice.
S: Kdo byl starostou?
P: Starostu většinou dělal někdo ze starousedlíků, takže například 
sedláci a majetnější osoby. Do většiny funkcí dosazovala lidi 
Agrární strana, ta tady měla docela vliv. Jinak tady byl starosta, 
místostarosta, radní a jeden úředník. Já si pamatuji, že ještě po válce 
byli na úřadě 3 lidi. Poměrně zastoupené zde byly dělnické strany, 
tzn. národní socialisté, sociální demokrati a komunisti, poměrně 
málo bylo lidovců. 
S: Co vedení obce?
P: Ten představoval právě starosta a poměrně slaboučký aparát. 
My jsme spadali tenkrát pod okres Karlín, Prahu-východ. Velká 
Praha vznikla až po roce 1968. 
S: Co třeba nějaké mládežnické spolky?
P: Tak ty tady nebyly. Jedině Junák, ale to bylo až na konci 30. let. 
U nás se setkávali hlavně sportovci, a to v Sokole a DTJ  (Dělnická 
tělovýchovná jednota). A už za první republiky tady fungovala 
baráčnická obec. Basketbal se tu zakládal až v r. 1944, já sem byl 
jedním ze zakládajících členů. 
Taky se hrálo divadlo, hlavně operetky, na místě starého kina. 
Předtím se promítalo v Sokolovně. Za války se promítalo 3x týdně. 
Ještě před kinem tam byla restaurace, jedna lepší a druhá taková 
horší. Jeden z herců, Jaroslav Stříška, se pak stal členem souboru 
Národního divadla. 
S: Co poutě a kolotoče?
P: Jedině na posvícení, to bývala paráda. Celá obec se tam vždycky 
přihrnula. 
S: Slavily se tady nějaké speciální svátky nebo se dodržovaly 
nějaké tradice?
P: Ne, ne, to tady nebylo.
S: Jak probíhaly pohřby?
P: Do války byl možný jedině pohřeb ve Vinoři. Naprostá větši-
na pohřbů se dělala do země. Jen tu a tam byla nějaká kremace. 
Kbelský hřbitov se stavěl teprve po válce. 

historické události, hodnocení
S: Vznik 1. republiky
P: Nejvýznamnější moment tady byla asi ta pozemková reforma 
ve 20. letech. Například ten pivovar a tak, to všechno patřilo pod 
velkousedlost šlechtickou a při parcelaci z toho udělali jednotlivé 
parcely. V té době začaly vznikat Kbely v té dnešní podobě.
S: Krize 30. let
P: To se tady hodně propouštělo z těch průmyslových podniků. 
Potom lidi začínali dělat na živnost, například šili. Hodně lidí navíc 
ještě splácelo domy, takže si museli půjčovat. 
S: Mnichovská smlouva
P: To se nás nedotklo.
S: Protektorát Čechy a Morava
P: Ve Kbelích bylo toto období obdobím odboje, ne přímo ve 

Kbelích, ale týkalo se to hlavně lidí vázaných na průmyslové pod-
niky. Hrozný byl ten nálet 25. března kvůli vojenskému prostoru, 
ženské, které byly tady v těch prostorách jako úřednice, všechna 
ta vojenská auta navezly do obrovské kaštanové aleje mezi Kbely 
a Vinoř. Američani měli totiž zprávu, že tady v těch lemízkách 
okolo letiště mají Němci připravená natankovaná letadla pro 
možnost okamžitého vzletu, a tak se rozhodli to všechno zničit. 
Ty bomby ale poškodily hlavně ty okolní baráky. Postupovali ve 4 
vlnách a používali takové malé bombičky, každá měla asi 10 liber 
a když spadla, rozprskla se na všechny strany. Takzvaně ,,pokládali 
koberec“. Všichni lidé utíkali do polí, což byla ale obrovská chyba, 
a většina to také nepřežila. Tehdy to zranilo strašně moc lidí. My 
jsme zrovna jeli na výlet na kole a když jsme se vraceli, tak jsme 
viděli Kbely v oblaku kouře a popele. Jediné ale, co vyhořelo, byl 
jeden skleník, kde umřel jeden zahradník - Kvapil. To jeho tělo 
bylo úplně zuhelnatělé a my jsme ho dávali do pytle.
S: Probíhala tady nějaká partyzánská činnost?
P. Ne, to tady nebylo vůbec.
S: Totální nasazení
P: Generace, která byla ročník 20 až 25. Já jsem byl totálně nasa-
zený v roce 1944 převážně v TN a Luftschutzu tady ve Kbelích. 
S: Atentát na místodržícího Heyndricha
P: To se nás týkalo jen jako diváků, neměli jsme s tím nic spo-
lečného.
S: 1948
P: No několik lidí uteklo v r. 1948, ale jinak se utíkalo všelijak.
S: Výměna měny 1953
P: Měli jsme našetřené nějaké peníze, manžel byl na Slovensku 
u PTP a zavolal, ať utratím všechno. Potřebovali jsme novou ku-
chyň, jenže všude bylo vyprodáno. S babičkou jsme jely do Vinoře 
a tam byly poslední zbytky. To, co tam měli, jsme koupili.
S: Kolektivizace
P: Tak to tady nebyl problém. Všechny pozemky, pokud byly sed-
láků, tak byly zabrané. Chvíli tady fungovalo družstvo, ale pak to 
přešlo pod státní statek Praha a vedení bylo v Ďáblicích.
S: Srpen 68
P: Náš syn měl to ráno vyrazit na chmelovou brigádu, ráno jsem ho 
vyprovodila z vrátek a on byl za několik minut zpátky, oči navrch 
hlavy, s tím, že tady stojí tanky. 
S: Normalizace
P: Já jsem byla tenkrát předsedkyní ROH Kbel a Satalic a doma 
jsme s manželem sestavili takový protestní nesouhlas vstupu. Vzala 
jsem to do školy a tam jsme to všichni podepsali. Když to potom 
všechno krachlo a mě vyšetřovali, tak mi ten dopis strčili před oči. 
Pak mě vyhodili.
S: Máte nějakou zkušenost s PTP?
P: Můj otec byl strojní sazeč ve Svobodném slově do roku 1948, 
a to jsem měl v posudku. Pak jsme učili v pohraničí a ředitel, který 
tam na nás psal posudky, byl, jak se později ukázalo, ,,tajnej“. Já 
jsem pak šel do PTP a pracoval na stavbě v Dubnici nad Váhom, 
v Martíně a končil ve Zvolenu.
S: Listopad 89
P: To už jsme byli v důchodu. Samozřejmě že tady byli lidi, kteří 
tvrdili, že to bude špatný, ale asi 2/3 lidí souhlasily, ale bály se 
projevit.
S: Rozdělení Československa 1993
P: Ono se celkem jezdilo, oni sem a my tam. Ta mladší generace 
už měla slabší vazby na slovenský element. 
S: Na co si kromě těchto základních událostí ještě vzpomenete?
P: Existovala tady Mládež národního souručenství za války, a to 
bylo shromažďování (legálně-nelegální). Zpívalo se tam a tanco-
valo, ale nebylo to nijak politicky aktivní. Trvalo to vlastně jen po 
to období náletů.
S: Zasloužil by si podle Vašeho názoru někdo ze Kbel za posledních 
50 let zvláštní uznání?
P: To nevíme, to nejsme schopni říct…
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Volební okrsek č. 774
Volební místnost: ZŠ Albrechtická 732
Albrechtická 598/2, 732/1, 825/4, 
Bakovská 101e, 125/008, 126/006, 169/010, 174/012, 184/014, 
472/018, 546/011, 592/019, 777/016, 857/022, 858/009, 876/020, 
881/015, 885/003, 892/6, 960/18a, 
Benecká 727/011, 739/013, 819/006, 828/003, 847/007, 848/009, 
865/5, 906/4, 
Bousovská   735/006, 742/003, 839/004, 904/1, 
Dalešická  581/020, 747/13, 795/004, 796/014, 829/001, 840/010, 
842/002, 852/003, 853/007, 860/18, 864/009, 867/005, 870/022, 
872/012, 875/016, 884/011, 951/1a, 
Divišova 208/019, 218/022, 224/020, 384/017, 406/001, 489/010, 
494/008, 495/014, 496/18, 499/005, 501/009, 502/016, 503/015, 
510/11, 519/007, 838/012, 911/24, 
Hanušova 62/1, 569/001, 771/003, 888/4, 974/1a, 
Holenická 031e, 032e, 033e, 036e, 037e, 039e, 040e, 041e, 042e, 
043e, 091e, 933, 950/7, 
Hrušovická 385/016, 420/008, 537/012, 552/020, 572/018, 
580/009, 778/006, 797/003, 855/010, 877/004, 886/011, 893/7, 
899/5, 910/19, 913/21, 915/23, 921/13, 924/17, 
Jabkenická 137/003, 149/005, 150/007, 542/004, 543/006, 
Jilemnická 001e, 014e, 019e, 020e, 129/003, 130/007, 131/5, 
132/009, 136/011, 346/017, 817/015, 
Karlovická 003e, 005e, 006e, 009e, 011e, 012e, 013e, 900, 
966/10, 
Kosmonoská 743/004, 759/005, 779/003, 873/002, 
Kosořická 044e, 047e, 049e, 050e, 052e, 053e, 054e, 937/8, 938/13, 
945, 
Kramlova 274/003, 332/001, 342/008, 349/005, 376/010, 377/006, 
401/007, 402/009, 567/011, 586/13, 586/013, 734/014, 744/016, 
883/18, 
Ledečská 975/3, 976/5, 978/21, 
Mohelnická 090e, 573/001, 604/008, 605/007, 770/005, 793/003, 
835/004, 866/006, 
Nouzovské Náměstí 010e, 015e, 016e, 029e, 038e, 935/10, 936, 
942, 
Olešnická 412/014, 421/019, 511/023, 529/021, 541/007, 568/015, 
574/11, 576/009, 593/017, 728/003, 738/010, 803/008, 813/002, 
816/012, 863/006, 895/1, 934/13, 
Pelnářova 113/020, 114/018, 115/016, 124/022, 225/7, 235/009, 
236/011, 253/013, 268/015, 
Pod Nouzovem 969/3, 969/5, 970/7, 970/9, 970/11, 970/13, 971/15, 
971/17, 972/19, 972/21, 972/23, 
Semilská 88/056, 90/028, 91/041, 97/020, 98/036, 99/034, 056e, 
077e, 080e, 100/012, 101/018, 103/016, 106/015, 107/017, 110/019, 
111/008, 112/006, 116/013, 117/010, 122/021, 181/013, 204/027, 
205/025, 206/029, 207/031, 217/035, 220/023, 228/046, 231/030, 
238/037, 241/44, 362/042, 389/040, 477/055, 531/026, 532/049, 
544/032, 566/043, 599/57, 601/047, 602/022, 729/053, 799/039, 
920/41, 926/54, 927/52, 929/38, 955/51, 
Sovenická  335/015, 340/009, 396/011, 413/004, 414/006, 482/013, 
526/005, 548/007, 561/016, 562/018, 762/014, 769/010, 811/012, 
859/010, 907/3, 

Svijanská 93/020, 119/021, 123/019, 182/024, 190/026, 191/028, 
192/030, 262/032, 360/029, 364/027, 378/031, 405/035, 407/033, 
422/034, 493/036, 522/011, 545/060, 551/037, 553/062, 558/009, 
559/018, 585/055, 733/46, 737/053, 740/045, 741/002, 765/051, 
772/50, 780/047, 794/049, 801/044, 809/052, 810/054, 818/008, 
823/039, 826/057, 841/048, 850/012, 854/007, 874/014, 889/42, 
894/10, 
Sychrovská 554/003, 555/009, 582/006, 584/004, 800/005, 
815/008, 832/002, 856/001, 878/007, 
Toužimská 104/043, 105/045, 108/039, 109/037, 118/035, 
127/061, 128/063, 135/047, 283/31, 363/025, 423/049, 469/059, 
536/053, 589/22, 633/029, 760/40, 761/38, 918/36a, 964/9, 965/11, 
967/13, 973/15, 
Troskovická 057e, 058e, 059e, 060e, 062e, 063e, 064e, 065e, 066e, 
068e, 071e, 073e, 074e, 076e, 946, 962/11,
Vrbická 017e, 018e, 021e, 022e, 023e, 024e, 025e, 026e, 027e, 030e, 
914, 
Zamašská 773/002, 887/12, 
Železnobrodská 45/15, 46/019, 49/023, 148/021, 170/017,

Volební okrsek č. 775
Volební místnost: LD Toužimská 244
Jilemnická 670/022, 706/020, 707/018, 708/016, 709/014, 710/
012, 711/010, 781/026, 782/028, 783/030, 
Katusická 680/010, 681/012, 682/014, 683/016, 684/018, 694/020, 
695/022, 696/024, 698/009, 699/011, 700/013, 712/017, 
Letců 631/005, 798/007, 
Luštěnická 671/004, 672/006, 713/014, 714/012, 715/008, 
716/010, 717/001, 718/003, 719/005, 720/007, 721/009, 722/11, 
723/13, 724/15, 
Lužanská 685/004, 704/008, 705/006, 
Novákovo Náměstí 691/001, 692/002, 693/003, 701/004, 702/005, 
703/006, 
Radvanická 621/007, 622/009, 623/011, 624/013, 625/015, 
626/17, 697/014, 
Slaná 784/002, 785/004, 786/006, 
Studená 790/002, 791/004, 792/006, 
Žacléřská 607/029, 608/028, 609/031, 610/030, 611/033, 612/032, 
613/035, 614/034, 615/037, 616/036, 627/027, 787/042, 788/044, 
789/046, 

Volební okrsek č. 776
Volební místnost: DPS Mladoboleslavská 20
Bojetická  272/011, 289/001, 297/5, 339/003, 417/007, 418/009, 
725/006, 827/004, 890/008, 
Borovnická 270/006, 273/008, 278/004, 282/019, 312/014, 
315/017, 321/016, 324/010, 326/018, 338/012, 359/031, 374/007, 
390/024, 408/005, 467/023, 471/020, 473/009, 474/025, 476/033, 
488/011, 490/026, 492/021, 498/003, 836/028, 
Bratříkovská 319/004, 322/008, 344/010, 348/003, 383/007, 
424/5, 518/006, 535/9, 
Čejetická 556/002, 802/6, 804/005, 807/7, 834/001, 846/004, 
849/003, 
Dalovická 372/006, 373/004, 845/008, 925/5, 
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Dětenická 13/018, 19/6, 34/014, 54/8, 55/12, 57/010, 59/4, 60/2, 
65/016, 70/003, 95/007, 96/5, 879, 939/12 a, 
Drahotická 200/006, 957/8, 
Hornopočernická 141/8, 157/001, 171/005, 177/006, 187/025, 
189/004, 196, 213/027, 245/023, 269/3, 286/002, 365/011, 369/4, 
514/013, 515/017, 730/15, 830/1, 
K Vinoři 745/5, 755/1, 756/3, 757/9, 806/7, 940/11, 
Krnská 6/18, 7/020, 12/16, 15/5, 16/028, 17/8, 18/006, 21/004, 
48/012, 89/13, 94/10, 134/022, 350/026, 632/11, 821/30, 880/14, 
917/24, 923/9, 
Mladějovská 252/029, 254/020, 260/015, 266/006, 267/004, 
281/003, 284/007, 285/022, 334/010, 343/005, 345/031, 355/024, 
358/33, 361/014, 366/013, 386/027, 416/009, 485/023, 497/012, 
557/018, 575/011, 628/019, 763/017, 767/025, 822/021, 868/016, 
947/035, 
Mladoboleslavská 20, 22, 63/8, 64/16, 72/52, 73, 82/010, 85/014, 
86/012, 144/020, 162/028, 178/24, 183/026, 210/22, 299/2, 603, 
617, 746, 758, 812, 
Nymburská 083e, 256/028, 259/030, 265/042, 277/034, 292/056, 
295/046, 308/004, 318/050, 323/44, 351/014, 357/026, 370/016, 
395/010, 409/060, 410/018, 419/032, 464/006, 465/008, 468/12, 
507/058, 766/040, 820/024, 
Předměřická 50/012, 52/008, 53/6, 61/4, 68/2, 
Rokytnická 172/017, 179/15, 263/022, 387/013, 388/011, 415/020, 
466/009, 486/018, 509/004, 512/016, 523/7, 528/014, 533/010, 
534/008, 538/003, 539/005, 805/012, 833/006, 837/002, 
Rovenská 051e/6, 381/010, 382/002, 411/001, 462/012, 491/008, 
570/005, 726/009, 736/011, 891/004, 
Semčická 287/006, 310/012, 311/010, 320/4, 391/024, 508/18, 
517/016, 525/20, 540/008, 630/022, 
Slovačíkova 139/008, 151/4, 163/2, 168/6, 909/3, 
Sojovická 161/019, 176/002, 185/022, 186/020, 188/008, 194/018, 
195/004, 247/024, 294/017, 352/016, 353/014, 461/006, 478/1, 
478/021, 480/015, 487/013, 504/003, 505/005, 506/011, 513/007, 
524/009, 869/012, 871, 912/12A, 
Tuřická 261/001, 296/002, 327/007, 328/004, 394/006, 398/005, 
399/003, 
Úlibická 547/11, 748/9, 862/007, 882/1, 
Valdická 175/001, 193/004, 216/003, 237/002, 246/006, 329/
005, 
Vitíkova 279/005, 291/015, 298/003, 309/011, 316/013, 331/012, 
333/017, 341/007, 750/010, 751/008, 752/006, 753/004, 754/009, 
831/019, 897/2, 898/2, 
Xaverovská 271/011, 275/004, 276/007, 280/027, 290/020, 
293/015, 306/017, 307/014, 313/009, 314/013, 317/012, 325/010, 
336/024, 392/006, 470/022, 484/018, 521/008, 560/028, 590/005, 
768/021, 776/016, 814/026, 824/001, 861/029, 903/19, 919/3, 

Volební okrsek č. 777
Volební místnost: LD Toužimská 244
Albrechtická 153/003, 154/005, 156/006, 160/008, 
Bosenská 636/006, 637/008, 774/004, 775/002, 
Domousnická 642/002, 643/004, 648/006, 649/008, 
Huntířovská 31/005, 79/003, 082e, 100e/006, 403/4, 404/002, 
483/012, 

Chotětovská 688/001, 689/003, 690/005, 
Jilemnická 550/008, 571/006, 655/004, 
Katusická 664/004, 665/006, 666/008, 667/003, 668/005, 
669/007, 
Letců 673/014, 674/016, 675/018, 676/020, 677/022, 678/024, 
679/026, 731/006, 
Libichovská 166/005, 211/003, 212/004, 257/011, 354/009, 
397/007, 
Martinická 644/002, 645/004, 646/006, 647/008, 650/010, 
651/012, 
Miletínská 197/005, 214/012, 215/006, 227/004, 232/009, 243/007, 
248/001, 250/003, 330/008, 379/011, 380/013, 587/010, 
Mladoboleslavská 47, 56/025, 75/031, 76/035, 80/033, 87/051, 
140/041, 223/021, 229/017, 234/019, 258/023, 347, 463/055, 
475/47, 516/045, 530/043, 565/047, 591, 843, 905, 908, 952, 953, 
958, 
Na Ovesníku 199/003, 203/004, 221/007, 393/002, 481/006, 
Pelnářova 143/012, 375/006, 520/004, 
Radvanická 618/001, 619/003, 620/005, 
Rožďalovická 634/006, 635/008, 638/002, 639/004, 640/010, 
641/012, 
Semilská 43/1, 155/009, 173/005, 
Toužimská 138/30, 146/046, 158/044, 164/032, 180/034, 201/052, 
239/060, 240/058, 244/042, 251/062, 255/54, 288/064, 337/068, 
583/024, 588/070, 656/065, 657/067, 658/073, 659/075, 660/077, 
661/079, 662/081, 663/083, 686/085, 687/087, 930/71, 931/20, 
959/24c, 
Vrchlabská 2/020, 4/18, 9/12, 11/010, 14/008, 23/001, 24/005, 
25/007, 26/009, 27/011, 28/017, 29/19, 32/023, 35/027, 36/029, 
37/031, 39/035, 40/037, 41/039, 42/41, 66/022, 69/004, 77/013, 
78/015, 145, 527/025, 594/003, 916/31a, 
Žacléřská 142/011, 147/013, 152/007, 167/009, 198/018, 202/012, 
219/016, 230/020, 264/010, 479/014, 549/022, 577/21, 578/019, 
579/023, 629/025, 808/015, 
Železnobrodská 079e/10, 086e, 159/033, 165/035, 226/39, 
233/043, 242/031, 249/009, 367/027, 368/029, 500/037, 595/008, 
596/006, 597/004, 606/002, 764/25, 922/41, 956/10, 961, 

Volební okrsek č. 778
Volební místnost: AEROKLUB Hůlkova 31
Hůlkova 302/004, 303/006, 304/008, 305/10, 426/003, 427/005, 
428/007, 429/013, 432/015, 433/017, 434/019, 435/21, 436/23, 
437/025, 
Košařova 438/026, 439/024, 440/022, 441/020, 442/018, 443/016, 
446/10, 447/008, 448/006, 449/004, 453/001, 454/003, 455/005, 
456/009, 457/011, 458/013, 459/015, 460/019, 564/007, 652/029, 
653/027, 654/025, 749/23, 851/021, 901/17, 
Mladoboleslavská 300/13, 301/011, 425/009, 451/007, 
Všejanská 430/006, 431/005, 444/003, 445/004, 

ŽELEZÁRSTVÍ, DOMÁCÍ POTŘEBY

Emílie Havelková Po – Pá:  08,00 - 12,00
Žacléřská 479/14  13,00 - 18,00
Praha 9 – Kbely So: 08,00 - 11,00
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KVĚTEN
Pá 19. 5. od 20:30 SKA PARTY 
SKA´N´DAALL + FEHER FEKETE KEREK + BASTA 
FIDEL. Ska koncert. 
Vstupné v předprodeji 85 Kč, na místě 100 Kč, po koncertě 
ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ DJ Pavel Malúš (Radio 
BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 
So 20. 5. od 16:15 SEMIFINÁLE XXXXX – XXXXX 
a od 20:15 SEMIFINÁLE XXXXX – XXXXX 
Velkoplošná projekce hokejových zápasů. 
Vstup zdarma. Po skončení hokeje: DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 
80. A 90. LET DJ Pavel Wožniak, v 22:00 a v 24:00 soutěže o ti-
síce korun 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Ne 21. 5. od 16:15 O BRONZ XXXXX – XXXXX 
a od 20:15 O ZLATO XXXXX – XXXXX. 
Velkoplošná projekce hokejových zápasů. Vstup zdarma. 
Út 23. 5. od 19:30 MIROSLAV DONUTIL: CESTOU 
NECESTOU. One man show 
Vstupné v předprodeji 265 Kč, na místě 320 Kč 
Čt 25. 5. od 19:30 NEZMAŘI A MIKI RYVOLA 
Koncert Country Radia. 
Vstupné v předprodeji 110 Kč, na místě 130 Kč 
Pá 26. 5. od 20:30 STO ZVÍŘAT Ska koncert 
Vstupné v předprodeji 125 Kč, na místě 150 Kč 
po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ DJ Pavel Malúš 
(Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč. 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 
So 27. 5. od 21:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 30. 5. od XX:XX PRONAJATÝ SÁL

ČERVEN
Čt 1. 6. od 13:00 DEN DĚTÍ 
Odpoledne plné her a překvapení pro děti v protoru a zahrady LD 
Čt 1. 6. a od 19:30 KAMELOT 
Koncert Country Radia 
Vstupné v předprodeji 165 Kč, na místě 200 Kč 
Pá 2. 6.  VOLBY 
So 3. 6. od 21:30 VOLBY 
a od 20:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 6. 6. od 16:30 DĚTI A DROGY 
(Český naučný film, režie: Miloslav Šmídmajer 55 min. 2001) 
Vstup zdarma 
a od 17:30 AL PACINO: PSÍ ODPOLEDNE 
(Americký film, hrají: Al Pacino, John Cazale. 
Režie: Sydney Lumet, 120 min. 1975) Vstup zdarma 
Čt 8. 6. od 20:30 Účinkující budou oznámeni později 
Koncert Country Radia 
Vstupné v předprodeji XX Kč, na místě YY Kč
Pá 9. 6. od 20:30 MILOŠ DODO DOLEŽAL 
Rock koncert 
Vstupné v předprodeji 125 Kč, na místě 150 Kč 
po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ 
DJ Pavel Malúš (Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 

So 10. 6. od 20:30 DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET 
DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Po 12. 6. od 18:00 USA – ČESKO 
Velkoplošná projekce fotbalového zápasu. Vstup zdarma. 
Út 13. 6. od 16:30 BROUČCI II. DOBRODRUŽSTVÍ NA 
PASECE (Česká animovaná pohádka. Režie: Vlasta Pospíšilová, 
65 min. 1997) Vstup zdarma 
a od 17:30 BLADE 3: TRINITY 
(Americký akční horor, hrají: Wesley Snipes, Kris Kristofferson. 
Režie: Daris S. Foyer, 108 min. 2005) Vstup zdarma  
St 14. 6. od 16:00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 19
Čt 15. 6. od 20:30 SEMTEX 
Koncert Country Radia 
Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč 
Pá 16. 6. od 20:30 HARLEJ 
Rock koncert 
Vstupné v předprodeji 125 Kč, na místě 150 Kč 
Po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ DJ Pavel Malúš 
(Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 
So 17. 6. od 18:00 ČESKO - GHANA 
Velkoplošná projekce fotbalového zápasu. 
Vstup zdarma. Po skončení fotbalu: 
DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. LET DJ Pepa Douda, 
v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Út 20. 6. od 16:30 HURÁ NA MEDVĚDA 
(Česká rodinná komedie, hrají: Dana Vávrová, František 
Pecháček… 
Režie: Dana Vávrová, hudba: Petr Hapka, 95 min. 2000) 
Vstup zdarma 
a od 17:30 CONSTANTINE 
(Americký film natočený podle komiksů, hrají: Shia LaBeouf, 
Bryan Holly… Režie: Francis Lawrence, 121 min. 2005)
Čt 22. 6. od 16:00 ČESKO – ITÁLIE 
Velkoplošná projekce fotbalového zápasu. 
Vstup zdarma. Po skončení fotbalu: 
Pá 23. 6. od 20:30 JANIS JOPLIN revival + THE DOORS 
revival 
Rock koncert 
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč 
Po koncertě ROCKOTÉKA S VIDEOPROJEKCÍ DJ Pavel Malúš 
(Radio BEAT), půlnoční soutěž o 1.000 Kč 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 
So 24. 6. od XX:XX MS ve fotbale 
Velkoplošná projekce fotbalových zápasů. Vstup zdarma. 
Po skončení fotbalu: DISKOTÉKA S VIDEOBLOKY 80. A 90. 
LET DJ Pepa Douda, v 22:00 a v 24:00 soutěže o tisíce korun 
Ženy a dívky vstup zdarma, vstupné pro muže 50 Kč 
Ne 25. 6. od XX:XX MS ve fotbale 
až do 30. 6. Velkoplošná projekce fotbalových zápasů. 
Vstup zdarma



23Reklamy

5.ročník výstavy 
motorek 

Bohmerland 
v Horních 

Počenicích 
27. května 2006 

na Chvalské Tvrzi 
se spanilou jízdou 

Prahou.

Pořadatel: 
Jiří ZEZULKA
Náchodská 17

Praha 9
Horní Počernice
tel.: 281922248
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